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Tllrklyenfn en çok o
kun•n ve aranan &••• 
te•I oldu. Ona abone 
olunuz. 
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BENiCE 1 . 
ABONE OC.-tl!:TLERI: 
Bir ssneltk '1. altı l!IY· 
lık 5,50 ve üç ~yl:k 
3 liradır. il 
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Başvekil dün sabah geldi 
ve akşam ·. Londraya gitti 

Roma - Beri in 
Anlaşma oldu, fakat bu as~· 

ismet lnönünün Londrada mali ve iktısadi 
mahafil ile müzakereler yapa- keri bir ittifak değil ... 

cagı lıakkındaki lıaberler asılsız ve yersizdir . . . . . ... 
Başvekilimiz, sadece, Büy·· · Britanye hüküm- Roma - B~rlın mıhverı~ı~ butun memle~et!~re ~çık 
darının taç giyme merdsi nde Türkiyeyi res· bulunan hır Avrupa teşkılatının esas olacagı soylenıyor 
men temsil etmek üzere Londraya gitmektedir ld [ ···k E'Ll" ı· fı ı • t Jıl"k • 

··J~p·~~y~d~·············· .. ···{ ............ ~ .. ·~·~ ... ~ ...... ~~ ... ~!.~ ....... ! ~ ısa ıp se erıerı e ı esı 

Anayasa . Kapıtulasyon 
1 

Buhranı Konferansı · ~iM,,..., 
'Japonyada ordu ile siyasi parti

ler aras.ndaki mücadele, 30 Nisan 
seçiminin net cesi belli olduktan 
sonra chemm;yctli bir anayasa buh-, 
ranı şeklini almıştır. Uzun bir 
tarihi ola:ı bu mücadde, Hirota hü-

1 

k~ınetinin i..katı ve b1..günkü Haya
şi kabinesinin iktidara gcçmesiy
ledir ki had safhasına germişti. Ma
lümdur ki llırota kabinesi ordu ile 
•iya<i partiler arasındaki ihtilaf ü
zerine istifa etti. Bundan sonra, 
hükümct teşkili için yapılan te -
~eblıüsler neti~ vermedi, Çünkü 
Jupony~da imparatorun bır fer -
manı ile harp ve bahriye nazırları
nı ordu tavin etmektedir. Ordu da 
siyasi partıler ve namzet olank i
leri siirdü (Ü başvekile itımad et
mede ;ndcn harbiye n Lırı tayin 
etmekten çel:'ndi. Bınaenaleyh hu
kümct teşkil cdilcmed· Nıhayet 

orr ;ınun ısrarı lcarşısında partiler 
namzetlenni geri çekerek o dıınun 
ba~vekiJ n.ım~cd• olan IIayaşi hü
kümctı ı., kil etmşitir. 

SiynsS p"7ırtilere rnğmcn iktida .. 
ra geçer, bir hükümelin meclis ile 
geçinmesi beklenemezdi. Nasıl 

ki öyle oldu. Meclis her adımda 
lfayaşi hükumetinin icraat ve faa
liüdine engel olmaya çalıştı. Par
lamenter idareler de hükümet ile 
meclis itilafa düştüğü zaman yapa
ca1< iki şey vardır: 

1 - Ya hükumet iktidardan çe -
kilir. 

2 - Yahut da meclisi dağıtır ve 
seçim yapar. 

İkinci yolu takip eder de seçim 
hükümet aleyhine nelice verirse, 
artık hüklımetin iktidardan çekil
mesi bir zaruret halini alır. Haya
şi kabinesi meclisi dağıtmış ve 30 
Nisanda seçim yapmıştır. Telgraf 
haberlerine göre intihapta Japon
yanın belli lıa§lı iki siyasi partisi o
lan ve bu buhranda beraber yürü
y..,n Miusaito ve Seiyukai partileri 
üç ~·üz elliden fazla mebus seçmiş-

' lerdir. Hükumet partisi ise ancak 

, kırk mebus intihap ettirebilmişler
dir. Japonyadaki dc:vlet mekaııiz-

Ahmet ŞUkrU Esmer 
(Deııamı ikinci sayfada) 
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Bugün 
Hıdrellez 

Bugün Hıdrellezdir •.• Bugün de, 
her sene olduj!u gibi, büyük bir 
halk külles', kıra. mesirelere akın 
edecektir. Yemeklerinı, içkilerini, 
sepel;erine, ba \•ul~arına, zen bil ve 
çıkınlarına dolduranlar, Kajtıthane· 
de, Veliefendide, Çırpıcıd>, Fener• 
bahçede, Fikirlepesinde, Çamlıca 

da, Boğazda, şurada, burada, yi• 
yerek, içerek, çalıp söyliyerek 
eğlenecek, akşam edecektir. 

Hıdrellez, eski zirat senenın 

başlangıcıdır. 

Kır alemleri, Hıderllezden ili· 
baren başlar. 

Kıbtilerin b~yramıdır. 

Rumi 23 Nısana göre d~ Orlo· 
doksların Aya Yorgi yorlusudur. 

Efsanevi bir telakkiye göre de, 
Hızır (alcı hisselam) ebedr saadet 
iksirini, kırl ıra, meseirelerc çıkan• 
lara bugün sunar. 

Hıdrellezin umumi ve şamil bir 
alaka görmesinin, ışk ı ö;le muh
telif sebeblcri vardır. 

Baıvekflimiz re/ikalartyla lıerabor dı1n gardan çıkar/ark•"' . 

İngillere Kralı Altıncı Corcun 
tac giyme merasıminde bulunmak 
üzere Londraya gidecek olan Baş
vekıl İsme! İnönu bu sabah husu• 

si trenle Ankaradnn şehrimize<ıgel
miştir. İsmet İnönünü Haydarpaşa 
Garında vali Muhittin Üstündağ ile 

(Devamı ikinci sayfada) 
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Hariciye 
'üştü 

Cene1ıre 

Vekili 
Ar as 

idi yor 
Eksper~er komitesinde fikir mübayenet· 
leri çıktı, Anayasa projesi görüşülüyor 

Mukavele 
Cumartesiye · 
imzalanıyor 
Parla sergisi ve taç giy· 
me merasimi anıa,m•yl 

tacil ediyor 

M11trı kapitülrisgonlardarı kuro 
tannata nihaydl muvaffak olduğu 
anl"'ıları Muır Baıv•Hll Naha• Pı· 

Montreux S (A.A.) - Montreux 
mul< a velenamesinin cumartesi sa• 
babı imza edilmesine muvakkaten 
karar verilmiştir. Bu akşam saat 

.. 

Alman ordusıırıdan bir kıta Beri in soknklarırıdarı g•ç<rkm 

.Roma, 5 (A.A.) - Siyasi müşa- ı :ırasındakı görüşmeleri? halen mu-
hıtler, B, Von Neurath ile B. Ciano (Devamı ıkwcı sagfa<tu) 

= 

Mermi boya ve tamir 
fabrikasında yangın 

Ankara, 5 (Hususi) - Cenev· 
redeki ek>perler komitesi sancak
taki ekalliyetler meselesinin görüş
mesini bitirmi~. fakat arada bazı 
fikir müba.yenetleri çıktığ'tndan 
ihtilaflı noktaların görüşüimesi 
bir hafla son raya bırakılmıştır. 

Anaya•a projesi bu günlerde ( Deaamı 2 irıci sayfamızda) 
son şeklini alacaktır. l~~~~~~~~~~~~-

imalathaneden yangın çıkmış bir bina 
yanmıştlr. Nüfusca zayiat yoktur 

Bu münasebetle Tevfik Rüştü 
Arasın iki üç güne kadar Cenev
reye gitmek üzcre buradan hareket 
etmesi çok muhtemeldir 

Anaya,a ,:ırojesiniıı ırörüşül ,ne

sine de bugün Cevevrede başlana
cağı anlaşılmıştır. Bu yasanın proje;i 
lngiliı murahhaStmn ;iyasetindeki 
tali komitede hazırlanmıştı. 

Surlye Komiseri Parlse 
gidiyor 

Diğer taraftan Şımdan bildi. 
rildij!'ine göre Fransanm Suriye 
Fevkalade Komiseri Kont Dö Mar. 
tel on beş Mayısta Parise gide· 
cektir. Bu seyahalin de Hatay 
meselesile alakadar olduğu söy• 
lenmektedir. 

Suriye meclisinde 
Suriye meclisindeki meb'uslı.r· 

Halit Ziya 
Üstadın elli beşin
ci sanat yllı dün 
gece Halkevinde 

kuUulandı 
( Yazl!• üçrirıcü . ayfamı:erla) 

Ankara, 5 (A. A.) - Mamak cıvarındaki mermi tamiri ve l.ıoyam:ı 
imalathanesinde bir yangın çıkn.ış, imalat amelesile memurların çalıştığı 
bir bina yanmıştır.Tamir edilmekte olan bir depodaki mermıler de infi
lak etmiştir. 
Yangın söndürülmüş, şimdiye kadar nüfusça. zayiat ~e•bit. edil.nem;ş. 

tir. Tahkikata girişilmiştir. Yangının seb~plerı ve zayıat mıkıarı tesbıt 
ettirilmektedir. 
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Kimya talebesi 
d aıı Ot UZ a 1 h Si Va tan ile re m U ha Iİ f 1 mİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİNiiiiİİİİİİİ 1 
olduklarını resmen ilan eylemişler· 
dir. Bu suretle teşekkül eden veni 
grup~ bilhassa A,a r ve Hu.mus 
meb'usları dahildir. 

("'""""""""""'"""""""""'""'""'""''."""""'"'"! h t. d 
Ankara 
döndü i ·lngiliz Kabinesi I · s~ya ~ .~ ·n en . 

1 b " . ·ı !Nafıa Vekılı Al: Çetınkaya tale-
spanya oguşma~ Başvekil ve dört ~lb b ·· ··k k· l l ki ·· t d" 

A k h• J • b d .,. k ~ ege uyu o ay ı ar gos er z 
çı şe ır erın om- ; :::1

~eğ~;:;:,:~e~ 11 K~~;~~~"~t~~'. _ -

bardımanı caizmiş! 1 Londra ~I(:~:~ _ Parla· ' ~~mi~~v~:r~:;!~ı • 

·- ·- mento mahalili, kabinede evvel- • kimya hlebeleri 
Ademi müdahale komitesinde dün· 1 ce haber verildijtinden daha ge- ~ Ankaraya kömür 

kü hararetli içtima esna- ! niş bir mikyasla tadilat yapıl- .~ sergisi ,·esilesile 
sında ·· ~ masına intizar etmektedir. Bu i bir seyahat yap. 

Alman delegesi boyle söyledi ~ tadiıu, kralın taç giyme mera- ~ mışıardır. üç gün 

lngiltere, -mültecileri taşıyan ya. ~ simini mütea dp hemen yapıla- ~ Ankarada kalan 
= caktır. • kimya talebcle-

purların lngjljz donanmasının hima• ~ B. Ramsay Mac Donald, B. ~ rine bu esnada 

yesjnde bulunduğun U asilere bildirdi ! Duff Cooper, B. Runciınan ve i Ankaranın mul:
~ hava i,leri nazırı Lord Swinton i telif müeuesele· 
~ çekileceklerdir. İ ri ve civdrını 
i Ziraat nazırı B. Morrison ile l gezdirilmiş, Şe• 
= mesai nazırı B. Brown'un ise ' reflerine Ankara 1 yerlerini değiştirecek leri söylen· 1 Halkevi ile Tür· ! mektedir. ~ kiye Genel Kim· 
~ Yeni kabinede nezaretlerin j yarerler Kurumu 
: ne ıuretle tevzi edilecejtine dair ! ta· ıındaıı muh· 
~ henüz bir güna malumat yoktur. iı teli! yerlerde ,;. 
~ Yalnız B. Nevjllc Chamberlain'• j yaletler verildiği 
-=~· in başvekalet mlkamına gelece. ı.: gibi, Kııı um tara-

ği, mumaileyhın yerine· Sir John lından bir de gar· 
= = 
~ !::iımon'un ınal:ı c nazırı olacajtı :_: denparti lerlip 
= bilinmekte ve hılzıssıhha nazırı = edilmiştir. 
~ B. Kingsley Wood,m dahiliye ~ Bir meslek le• 
i nazırı olacaıtı tahmin edilmek· : şek külü taralıni tedir. ~ dan ilk defa ola-
i Yeni kabinenin başlıca mü· : rak müstakbel Ankaraya girlın üniuersit• kimya la/ebesi ü "' ı· 
§ meyyiz vasfı, nazırlıklara genç ! meslek arkadaş- 6iye Enstitüsiinün hahçtSimt. ,,. lal•b• ı•ufine 
.~ devlet adamlarının getirilmesi ;_~ !arma bu suretle ,,.,;ı0,. çayd~n bir kö•e Jiilbao sokaklarını dolduran milltecilır ' 

<r Z • 1 2 1• el I ,, ) I~ olacaktır. ~temin olunan telkik seyah;ıti mu"•tak J ( lütfen sayfayı çevirirıiı ) a ı n •09 amrrwa iııuıumHıııııııı11111111rııı11111111111111uııııııı11111"ın1111MıııM11t1 : ~ • 
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1 .Amerilrada sosyal yardım teşkilat. ; 
i Konferan :,ı vı:ren • lskender Fahrettin 
; lftlllltt il lllllllllHllftlll'lllllllllHI' "'" ...... ' ........... Hll•l •H• .. ttH ...... """' ........ uuı 1 111• "'" '""'" .......... ""' '"' :•unı,, 111111111111~ 

Son }irmi yıl içinde, memieketi
mizde göıe çarpan sosyal ıardım 
faalitetlNİ, Bali; an n.il!etlrri aı a· 
sındaki •osyal yardım faaliyetlerhe 
nazaran çok ileridedir. Bunu illi· 
harla kayıd ve işaret ettikteo son· 
ra, b:rıoz da, bize uzak olmakla be

rat er, Liilun •osyal faaliyetlerini do·' 
ima göz önünde tuttuğumuz Ame
rıkanın, çok geniş te~kilatlı hayır 

müe5'e•elerinden bahsedece~ı~. 

ı\vrup.ılıların (garabet memleketi,), 
diy" tavs.f cl\t.kleri Amerihda, 
•os;.ıl yardım teşki:Atları ke;fiyet 

·ve kemiı et İtibacile akılları durdu· 
racok kadar geniştir. 

ilk önce, Avrupa1ılar için pek 
garp, f·kat Amerikalılar i~ııı tabii 
ı.:~runen hır rakk<.-cn sÖ}ieır.e!;. is
tcrirr.: S'ncs:nclc ~n milyonda~ laı• 

la nüfus ıa~ı}2n Nevı ok şehrinclc 
sc~iz }Üzden fazla h1>lr ceıııiyel• 
leri vJrdır. 

kurmuştur. Orada muıtar:p ve mu· 
avenele muhtaç insan züınrel<ri 

b•şka memleketlere göre daha çok· 
tur. Ve şüphesiz ki, bu kadar g•· 
niş bir nüfus kesafeti içiode fa•Ji .. 
yete geçen •o•yal yardım mlıc"c• 
•eleri ön planda sayılacak teşkilat· 

lardandır. 

Bu veya şıı .. Herhangi bir sebep 
tahtında o'ursa o;sun, Nevyorkta 
gittikçe artan hayır müesseseieri. 

faaliyetl~rini, ger k kendi memleket
lerh.,, ı:!«ek<e bütün dünyaya karşı 
sistematik ve mükemmel bir şekilde 
tebarüz eıt:ren te~kilata sahipdirler. 

Son yapılan istatistiklklere göre 
Ncvyorkdaki bu cemi\ etlerin ön 
planda gelen iki yiiz kadarı, öksüz 

çocuklara, dul kadınlara, ihtiyar:a. 
ra, alil ve sakatlara yardım etmek. 
tedir. !Jualardan başka harp ma· 
lüllerine yardım eden, ve bu ma• 
hi'lerden san 'at sanibi olanlara s~r· 
mayc veren ve yahut onların nam 
ve hesabına sermaye verip her yıl 

bü)·Ük teınetıüler levzi&eden yirmiden 
fazla bayır müessesi vardır. 

Sosyal yardım işlerini çok mü

--A~IK SÖZ-

Lltayanın 
deniz 

kara ve 
uvvetleri 

16000 zabit 
y.at 

ve 160 bin de ihti
zabiti var 

Roma 5 (A.A.) - Oonann:a müsle~arı Amiral Domenico Cavagnari, 
mec iste be}anatıa tulunarak lıalyan donann.asının yakında ıeni Dred· 
notlarla ve diger ~üıüıamlarla tak.iye cdilecegini söylemişt;r, Amiral, 
demiştir ki: 

"halya, yahıı Akden;z'de değil, diğer denizlerde de uhdesine düşen 
vezaıfin ifasını zaman altına a m<lğa kadir Lir don;uım.:ı vücude ge• 
tirmiştir. 

Roma 5 (A. A.) - Harbiye musteşarı General Alberto Pariani, par· 
lamenloda be yanalla bulunarak, lıalyanın haıırlıklarını anlatmış ve. hu· 
dul müdafaa ameliyatının yakında ikmal ediltceğ'ini söylemiştir. ·• 

General, tayyareye kar~ı ·miidnfaa tertıbatınırı takvivesi için büyük 
işlere giri)ildigiııi ve . d üşmanı'l muhtemel bir ihraç horeketine karşı koy· 
mak vaz.I sile mükellef bulunan suni: mılisleri t~şki!fıton.n da kuvvet· 
lendirildığini beyan etmiştır. 

Meslekten )eti\me zabitlerin miktarı 16,000 dir. lto.000 de ihtiyat 
,abıti vardır. • 

j Kamutay 
Toplantısı 

An<ara 5 (ı\.A.) - Rugün Fik. 
ret Sıla} ırı başkanlı~ında yapı.an 

Kaillutay l~·:J:ar.tlSi .. da 936 maa yth 
muvazcne~~ne gırerı bazı dair•ler 
bütçelerinde 1.191.958 iira ık mü· 

oakale yaı;ılma" ve yine bir kısım 
bütçeler fası!larınd~ ı 46.7673 lir•
nın indirilerek d'ger blrkısıın fasıl· 
!ara fevka 1ade tahsisat o;ar ,k 
konulması hakkındaki kanun lavı· 
hası nıüz,kere ve kabul edilmişlr. 

Diğer bir kanun la; ihası ile de 

Bu ccmiyet!erin s3yıırııı, umllmf 

harp'.en Önce, yarıdar. bıle cksıkli. 

Yırnıi yıl içinde bu cerr.iyetlerin 
bir misli artmaşının sebeblerini •r"ş· 
tırmaga lüzum görmüyoruın. Yaınız, 

hemen ilave edeyim ki, umum! harp
ten sonra başka memleketlerdeki kemmel teşkilatlandırmış olan Ame• ============================= • rıkalılar, şurasınıda işaret edelimki, 1 

hudud ve sahiller sıhhat umum mü

diirülüğü 935 yılı bütçe kanunu·ı 

5 inci maddrsile 4\0 lıin liranın 

kabul edilmiş •e bu gün Mamak 
C•Varında vukııbulm ış •Jlan infilak 
hakkında sorulan bır suale k ırşı· 

lı'k olarak da iç i~leri ba'<anı ve 
parti 2enel sclo.reteri Şıikrü Kaya 
a.ı-rıca bildirdi ti iz izahatı vermiştir. 

Yine buiünkü toplanlıda deniz 
hastanesinin tamiri içh 1937,38.39 lıayır m ües•eselerinin sl'lyıl~.rı da art• 

mıştır. Mesela lngılterede, umumi 
harpten önce iki yüzü geçmeyen 
ha yır müesıı;esclerinin sayısı, umumi 
harpten sonra üçyüıü bulmuştur. 

muhtaç olmıyan bir in•ana katıyerı. s panya 
yardım etmezler. boğuşması senelerine sar[ taahhüde girişilmesi, 

Trabzon • lran hudut transit yolu 
üzerinde otobüs, kamyon ve oto

mobil işletmesi hakkındaki kanun 
IAyihal.nyle kaçakçılığın men ve ta· 

kibi hakkındkki Türk-Yunan mu· 

Londra şehrinin insan kesaleti de 
Nc•yorklan pek geri kalmadığı 
düşünülecek olursa, Nevyork şeh
rindeki hayır müesoeselerinin umumf 
harpten sonra, bir misii artmaıın
daki sebep şu olabilir: Fransız ıra· 
zelelerinin geçenlerde yazdı tı ırıbi, 

Amerika işçi memleketidir. Ameri· 
ka, medeniyetini madde üzerinde 

Amerikada dilenmek ayıptır. Bir 
Amerikalı açlıktan öleceğini bilse, 
kimseden bir dilim ekmek isteye
mez.. Ve vuculça sa~lam ise, o 
kimseye hiç bir bayır müessesi 
yardım etmez. 

Hayır müesseselerinin kapıları, 
ancak yardıma muhtaç olanlara ve 

ekmeğini kendi s~yı ile tedarik ede· 
miycnlere açıktır. 

(Son11 garın) • 

Başvekil dün sabah geldi 
ve akşam Londraya gitti 

(1 inci sayfadan devmrı) 1 
ordu !"'ufcttışle•ındc'1 Gereral Ka
zım, Donanma Amiralı Şilkrü O
kan, Üçı.inru Kolordu Kumandanı 
General Salilı, Harp akaderni;ı ku
mardanı Gen ral Alı Fuat ile diğer 
bir çok askeri ve sivil erkan karşı
lamışhrclır B.ışvekıl rPfikasile bir
l1klı> trPndcn inmış ·-·c karşılamıya 
gelenlerin blrer btrtr eJ1crini sıka
rak iltifatta bulunmuşlardır tsmet 
İnönü yanındakilerle birlikte Gar
dan Akay İdare•inin Burgaz vapu. 
runa geçmv;tir. Gar meydanını dol
duran binlerce halk vapurun hare
keli sırasında Başvekılimizi çıl -
gınca alkışlamtş, ismet İnönü de 
halka şapkasını sallamak suretile 
mukabekde bulunmuştur. 

Jsmet İnönü vapurda kendisile bc
ral)cr Londraya gidecek olan Ordu 
Müfettişlerinden C.,neral K;zıma 
iltifatta bulunmuş ve kendisine: 
•- Hanr mısınız? diye sormu:ı • 

tur. General Kazım da Başv~kilin 
bu sualine •- Evet cevabını ver • 
miştlr. Burgaz vapurile Deııizyol • 
larının Tophanedeki rıhtımına çı
kılmış ve burada ismet İnönu her
kesin birer birer ellerini sıkarak ve
da ettikten sonra yanında refikası 
olduğu halde otomobille Pcrapalas 
()!.dine g"tmlş ve istirahat etmiştir. 
B . ""<l-' • ır mu .... eı. sonra Başvekilirniz 

Londra seyahatinde kendisine re
fakat edecek olan Ordu Müfettişle
rinden General Kanm ile donan • 
ma kumandanı Şükrü Okanı Pern
palasta kabul ederek kendileri!e 
..ızun müddet görü~müştür. 
Başvekil İsmet İnönü dün akşam 

yanındaki zevat ile l)irlikte ekspre
sn bağlan an hususi bir vagonla 
Fransaya hareket etmiştir •. fsmet 
İnönü Fransanın Kale limanından 
lfocatcpe muhribine geçecek ve 
Lom!raya gidecektir. Londradald 
~erasimden sonra dönüşte İsmet 
Inönil Kale limanına kadar Koca
tcpe ile ve oradan da ekspresle se
yahatine devam edecektir. 

Ajansın bir tel>llAI 
l.tanbul, 5 (A. A.) - Başvekilın 

Londra'da mali ve iklısadl müza· 
kereler yapaca~ hakkındaki hava. 
di<lrr: a<ılsız ve yer.izdir. M•IUm 

bel ki ~ya n-:-rih-;,ndislerimi~ için Çok 
faydalı geçml şdir. Türkiye Genel 
kimyagerler kurumu çok zengin 
bir program ile ta:ebelere kısa za• 
manda fazla istifade temin eyleme
yi mümkün kılmıştır. 

Bu seyahat için Nalia vekili Ali 
Çelinkaya kolaylıklar gösterdiği 
gibi, Ankara Halkevi ve talebeleri 

miıalir eden Gazi terbiye Enstitüsü 
büyük misafirperverlik ıröstermistir. 

olduğu üzere Başvekil lnönü, yalnız 
büyük Beritanya hükCmdarının Taç 
giyme merasiminde Türkiye Cum· 
huriyetini resmen temsil etmek üıre 
hareket etmektedir. 

htarbul 5 (A. A.) - Büyük Bri· 
tanya hükümdarı Majeste Altıncı 

Corc'un tacgiyır.e merasiminde 
Cumhuriyet hükumetini temsil ede· 
cek olan Ua,vekil B. ismet lnönü
nün başkanlığnda, ordu müfettişi 

Orgen~ral Kazım Orbay, Amiral 
Şükrü Okan ve B. Vedidden mü
rek keb olan heyet bu akşam 21.45 
de Semplon ekspresiyle, Londra'ya 
hareket etmiştir. 

Bayan lnönü de zevcine refakat 
etmektedir. 

Heyet istasyonda lıtanbul valisi 
B. Oatünda~ ve refikaaı, Harp 
Akademisi Komutanı Korieneral 
Ali Fuad, miilkf \'e askeri rical 

lnırillere büyük elçisi Sir 
Perey Lorrain ve Ledi Lorrain 
ile lngiliz elçillıti ataşe komersi
yali Albay Woods, vniversile rek. 
töril, müessesat direktörleri ve bir 
çok zevat tarafından uı urlanmşıtır. 

Ledi Lorrain ve şehir namına 

Bayan Ostündaıt taralından Bayan 
lnönüne buketler verilmiştir. 

• • 
Atatürk 

Başbakan ismet ınönono 
ıtsosyona kadar geıerek 

uğurlamıştır 
Ankara 5 (A. A.) - Reisicum. 

hur Atatürk, lngiltere Kralı Majes
te altıncı George'un 1"açgeyme me• 
rasiminde hükOmetimizi temsil et· 
mrk üzere Londraya &'itmekte olan 
Ba,bakan l•met ılnönü'nü şehrimiz. 
den müfarekati esnasında istasyo• 
nR kadar gelerek uıturlamışlardır. 

Lehistan 
Müslümanları 

Karakovada çıkan 1llustro Vay 
Kurjer Kod Ciyeni yazıyor: 

• Varşovada, Lehistan Müslü • 
manian için bir müftü intihap e
dilmiştir. Le his tanda · i üslüınan
lar 6 bln kişiyi geçmez ve bunl~r 
evvelce Lehlstana gelip yer.~şmiş 
olan Tatar ailelerinden mürekkep
tir. 1920 de Sovyetlerle Lehistan 

arasmda geçmiş olan m.harebcler
de bu Tatar un suru bü) ük bir as
keri fedakarlık göstermiştir. Bugün 

Lehistanda 13 üncü alayda bir Ta
tar bolüğü vardır. Yeni müftünün 
adı Müslümanların da, Lehlerin de 
hoşuna gidecek bir isimdir: Ali İs
mail Voıeno\'iç. 

Roma, 5 (A.A.) - Tribuna gaz<J
tesi, Bilbao'nun tahliyesinden bah
sederken İngiliz • Fransız mlışte -
rek hareketlerinin gittikçe daba zi
yade cKızıllar. lehine bir müdaha
le mahiyetini almakta olduğunu 

tebarüz ettirmekte ve Londranın 
general Franko ile müzakereye gir
mekten istinkaf eylemiş olduğunu 
da ayrıca kaydetmektedir. 

Londra, 5 (A.A.) - İngiltere Hü
kumetinin, Bilbao'aki sivil ahali -
nin tahliyesi için Salamanca hüku
meti taarfından tesis edilmesi tav
siye edilen emniyet mıntakası hak
kında General Franco'dan bazı su
aller sormuş olduğu bildirilmekte
dir. 
Diğer cihetten insani sebepler do

layısile İngiltere ile Fransanın de· 
niz tarikile çocukların tahliyesine 
devam edeceklerini ve tahliye işle
rinde kullanılan vapurların açık de
nizde İngiliz harp gemileri tarafın
dan himaye edileceğini Londra'nın 
Franco'ya bildirrr,iş olduğu öğr' -
nilmektedir. 
Zann~dildiğine göre, İngiltere, 

sivillerin Fransa'da karaya çıkma -
sından sonra, İspanyol vapurları -
nın boş olarak Bilbao'ya dönmele
rine ve dönerken yiyecek ve siliıh 
ta~ımalarına nezaret edecektlr. 

Ademi mUdahele komi•· 
yonunde kar,ılıkll 

lttlhemler 
Londra S (A.A.) - Tali ademi 

müdahale komilesınde, açık şehir· 
!erin bombardıman eclilmemesinin 
ispanya 'daki iki muharib tarafa 
telkin edilmesi huıusunda lord Ply. 
mouth tarafından yapılan teklif 
hakkında hiç bir ltil~f elde edile· 
memiştir. 

Teklif, Fransız murahhası Coriıin 
ile Sovyet murahhası Maisky tara• 
lından derhal tasvip edilmiştir. 

Maisky, "beyazlılar .ın yaptıkları 
mezalimden bahsederek teklifi ka· 
bul ettiğini bildirmıştir. Alman, itil• 
yan ve Portekiz murahhasları da 
• Kızıl.Iarın lspanya'da yapmış ()1. 
dukları mezalimden bahsederek tek. 
lili reddetmişlerdir, 

Von Ribbentrop, telkin eı:lilen le· 
şebbüsün komitenin selAhiyetini 
tecavüz ettiğini ve bu suretle ha. 
reket edilmekle ispanyanın dahili 
işlerine müdahale edilmiş olacağını 
beyan etmi~tir. 

Murahhas, açık sahillerin bom
bardımanı için birçok asker! "e· 
sebebler mevcut o•abileceğini iddia 
etmiştir. 

Von Ribbentrop'un tarzı hareket~ 
Belçika ve lsv~ç murahhasıarı tara• 
tından tasvib edilmıştir. Alman, 
ltalyan ve Sovyet murahahsları ara· 
sında başlıyan miinakaşa dolayı ile 
müzakereler Cuma gününe bırakıl-o 
mıştır. 

lngiliz Murahhas heyeti, yaplı~ı 
teklif h.ıkkınrla bır mı.htıra hazır• 

layacaı: ve t.ütün murahhaslar b 
hususta ır.cnsup oldukları hukÜ· 
metle. in reylerini ala.cak ardır. 

lt:alyan esiri rl ne 
diyorlar? 

Bilbao 5 (A.A.) - Havas ajan
sının Bilbao mu~at;,iri Bask cephe• 
sinde esir edilen iki ltalyan'ı istiç• 
vap etmiştir. 

Bunlardan Angclo Delisis ismin· 
de olan birincisi, ltalyan harp 

gemııerının himayesinde olarak 
hareket eden bir ltalyan vapu· 
ru ile 90 kişi ıle birlikte yola 
çıkarak 17 şubatta Cadik'e ge"di. 
ğini söylem•ş ve mensub oldu!ı'u 
taburun münhasıran ltalyanlardan 
miiteştkkil olduğunu ilave etmiş ir. 

Lociano F araoo isminde olan 
diğer esir de ltalya harp gcmil.,ri
nin refakatinde olarak hareket eden 
Sarde gna ismindeki vapur ile 1 
martta yola çıkarak 5 martta 
Cadiv'e geldiğini söylemiş ve şun
ları ılAve etmişqr. 

"Ben taksi şoförü idim. Buraya. 
cebren sevkedildım. Burada kal. 
makla ltalya'ya dönrrek arasında 

benim için hiç bir fark yoktur. Ben 
ne Faşi~lirr, re c'e Faş·st dişmrnı 

K atalonyada karışıklıklar 
Perpıgnan 5 (A. A.) - Havas 

ajansı muhabirinden: 

Hava yo.u ile Barcelonadan gel
miş olan b.r yolcu, aş .. ğıôaki be
yanatta "bulunmuştur. 

kavelenamesinin tasd il n · ait ka· 

nunun ikinci müzakere.eri yapılarak 
kabul olunmuştur. 

Kamutay cuma 
tır. 

günü toplanacak· 

"'\, " ' t 

• • 
Iktısat Vekaleti 

Demir ~hri fiyatlarını 
tesbit ediyor 

lktisot Vekaletinden: 
Ankara, 5 ( A. A.) - Çiyi sa• 

nayiinin ham maddesi olan demir 
fiyatlarının cihan piyasa.,nda baş 

gÖ•teren yükselmesi devam etmek· 

tedir. Eu na binaen 3003 numaralı 

endüstriıeI mamulatın maliyet ve 
"Ba:celor.adaki kargaşalıkların satış fiyatlarının kontrol ve tesbiti 

hakiki sebebi, Vatencia. hükUmetinin 
hakkınd•ki kanunun birinci mad-

Katalonyanın bütün nıüsel ah kuv· . . . . , . . . 
vetlerini bir baş kumandanın emrine de sının verdııtı sa.ahıyete ıstınaden 
vermek hususundaki kararıdır. Kala· karfiçe tabir edilen demir çivi loptan 
lonya anarşistleri bu teklifi şiddetle azami satış fiyalları ile çivi tel to~tan 
reddetmiş olduklarından sokaklarda azami satış fiyatları 7.s,.937 tari-
kanlı çarpışmalar olmuş, bo çar. hinden ilib aren olmak iızere a,a. 
pişmalarda tanklar ve mitralyozlar ğıda ya zıh veçhilı: yeniden tesbit 
kullanmışlardır. edilmiştir. 

Zannolunduğuna göre, Katalonya 
generalitesi hükumeti, Barcelona'
nın merkezini kon•rol etmekte, 
anarşistler ise varoşlara hakim bu· 
lunmaktadırlar. Dün, 100 kadar a
dam ölmüştür. Hastaneler yaralı· 
larla doludur. 

Valencia ife Barcelona arasında 
telefon münnkalatı lnkıtaa uıtramı~· 
tır. 

Kapitülasyon 
Konferansı 

( 1 inci say/adan d•vam) 
14,30 da umumi komisyonun cel
~esinden sonra mukavelename ile 
nizamname metinlerinin ikinci kıra· 
at nde kabul edilme•i için heyetı 
umumıye Nahas paşanın riyase· 
tinde toplanacaktır. Bundan sonra 
reis, ecnebi gazetelerin in şerefine 
bir ııyafel verecektir. 

Yarın nkşam konferans merbu· 
talı tasdik edecektir. Evrak cuma 
günü tabedilecektir. Bununla bera• 
ber bu programın tatbiki yalnız 

Tunus ve Fas tebaasından olanlan 
değil, lng 0ltere lmparatorluıtunun 
Lu. tctJa •sını da a:Akadar eden 
••mahrr.iler,. meselesinin halline bal· 
lıdır. 

Cenııtl Afrika bilhassa bu me• 
sele lıe alAkadar olmaktadır. 

Cenubi Afrika ittihadının Berlin 
elçısi Ore, lıu sabah monlreux'ye 
gelmiştir. Kahiredeki lngiliz ikti• 
• ad[ menfeatlerinin mümessili bulu. 
oan Silley de buraya gelmi~lir. 

Silley, konferansta bazı metalibat 
serdedecektir. 

Fransız ırurahhası De Teasan 
Fransız ve Amtrıkalılar tarafından 

ı ve ı'en bir ziyafette hazır bulun
mı:.t için Parise hareket etmi~tir. 

Bir çok murahaslar, Londradaki 
taç giyme merıuımile Paris sergi
sinin çılıı mer siminde hazır bu· 
lunacaklanndan konferansın mesam 
bu barta zarfında bitmezse, işlerin 
gayn muayyen bir zaman tehiri 
ll\Zl'ngelecektir. Bu ilıtim.:ıl. kon· 
ferans mahalilinde asabi bir hava 
tevlid etmıştir. 

1 - Çıplak demir çivinin sandık 
ambalajlı olarak V<: labrik~da 

İcslim edilmek ve toptan satılmak 
üzre kilosunun bazı fiyatı 19 
kuruştur. 

2 - Sandık ambalaj ıyle beraber 
beş kiloluk kiıtıt ambalajlı paket

lerde bulunan çivitterin kilo liatına 

ki~ıt ambalaj !arkı olerak ayrıca 

20 para ilAve edilir. 

3 - Çivı iptidai ınaddcsı olaB 

kangal halinde çivilerin baıı lıatı 

ton başına la'ırika teslimi pesin 
133 lira olmak üzere tcslıit edıl. 

ınişlir. 

4 - Topdan satıştan maksAt 

fabrikanı yaptığı her miktar satıştır. 

5 - Tcsbit edilen fiyatlardan 

yüksek satış yapan fabrikalar hak· 

kında yazılı cezai hükümler tatbik 
olunur. 

Japon yada 
Anayasa 
Buhranı 

(Birinci sahifeden devam) 

ması parlamenter olsaydı, hükll • 

metin iktidarı, seçimde kazanan par

tilere terketmesi lAzun gelecekti . 

Fakat Hayaşi, başvekaletten çe

kilmiyeceğini bildiriyor. Ordu ~a 

yeni meclise karşı hükumeti mü • 

dafaa edeceğfni ilan etmiştlr. E • 

sasen anayasanın bugünkü şekline 

göre, hükumetin istifası da Japon 

politikasını, içinde bulunduğu çık· 

mazdan kÜrtar amaz. Çünkü hükll

met teşkili için ordunun yeni hü

kfunete bir harbiye ve bir de bah

riye nazın tayin etmesi lazımdır. 

Ordu bu iki nazırı tayin etmedikçe 

Japonyada hükumet tesekklil e -

Rama-Berlin 
Anıa,ma oldu, fakat bil 
askeri bir iUi 'al< değil. 

(Bir•nci sahifeden devaın) 

allakta btlun&n Avrupa m~srlelerİ 
hakkında İtalya ile Almanya'nıtı 

mü\ terek bir battı hareket vücude 

g»tirınclerini islihriaf etmc'<tc bu· 

lunduğunu beyan eylemektedir • 
!er. J 

Stampa gazetesi, Gene·•al Votı 

Blomberg'in yakında italyaya ya· 
pacJğı seyahate telmih ederek di· 

yor ki: cAskeri bir ittifa. ı<. muta • 

savver değıl1ır. Fakat halihazırda 

bir çok Avrupa milletleri pek tch· 

likeli olan idecıloı,k eh L•ll!'.l sef~r· 

lerl fikrine b~ğlanmış oldıık!a:ıll • 

dan hiç blr t~sadüfe tcrkc:iiJme • 

melidir. Sulh w adaletin me~nedi· 

tıi askeri ve iktısacli me~cl~leritl 

viicude getirmekte oldugu bir ıa· 

manda yaşıyoruz. 

Corriera Della Sera eliyor ki: 

-.B. Von Neur;;.fü'ın ~i)'areti, J3. 
Goering'in ziyaretıni pek kısa bir 

fasıla ile takip etmiş olduğundan, 

şimdiki va~iyetin en nazik noktala· 

rı hakkında iki pıemleket arasındl 

ta:n bir anlaşma husulüne medar 

oimu~tur. ıl 

Aske"i Utlfek teı.- zlp 
edlliyor 

T<oma 5 (A.A.) - Dün öğ"leden 

sonra Von Neurath ile C a,o ara• 

sında vukubulan mülAkat hakk'n• 
da siyast mahfeller, Alman-it ıı,·aO 

görüşme erinin sulhcuyane mahıve 
ti hakkında ısrar ve bir aske• i t· 

tilak dtrp ş edildiğini tckı p et• 
mektedir. 

Bu maHeller nihai teb'i~;h tıu 
hususta dolaşan şaviaları Lt'ıyetle 

t .. kzip edeceğini ilave eylemekte• 
<lirler. 

Ayni mahfel'er, Rom' • BtrliO 

mih,•erhi bütün memlekrt:erc açık 

bulunan yeni bi' Avrupa t"ı.ılatı" 
nın esası olarak tavsif etmcktedi ıet. 

lıalya ıle Al·nany.ının •nu ·1il 
bir hallı h'ıreket itlih z fde· 
ce!de i hu•usundaki kan~at ku ·ıv~t· 
lenıncktcoir. 

Bazı sivasi mi;şah"dler, bu ihti· 

yallı horeket tarz,nın, Mil'cileı Ce• 
miyetinin ge!ecek top antısıııda Ha• 
beşishnın iih~kını tanımas. üı,frlin 

den ileri ııeldiği •uretindc t:fsiı 
etmektedir. 

Alman ffarciye Nazır• 
dönüyor 

Rom., S ( A. A. ) - Aımanya 

harbiye nazırı B, Von NoJratb, 

B. Musolin'ye veda etmek üzere 

öğleye doıtru Venedik sarayına 

ııitmiştir. 

B. Yon nourath, bu sabah Ame• 
rika, Avusturya, MacJr;sıan ıefir• 

!eri ile diıter bazı zevatı kabul 
etmiştir. 

F"ans;anın Ber:ln sefiri 
Parlse geldi 

Parıs 5 (A. A.) - Fransa'nın 
Berlin sefiri B. François Poncet, 
bu sabah Par,s'e gelmiştir. B.r kaç 
gün burada ka:acaktır. 

B. Poııcet, hariciye nazırı B. Del• 
Dos vesair siyaset adamları ile 
rrfrj;~ecektir. 

·-- ·----~ 
demez. Diğer taraftan ordunun teş

kil edeceği hükumetle de meclis 

çalışmak istemiyor. Anayasa buh• 

ranını da doğuran mesele budur. 

Üç gün evvel yapılan seçimde 

ordunun, Japon siyasi hayatına ha· 

kim olan iki büyük partiden ayrı 

b;r üçüncü paı ti teşkil edeceği ve 

bu partinin de ekseriyeti kaza • 

nac~ğı tahmin ediliyordu. Fakat bu 

tahmin tahakkuk etmemiştir. Bi

!Akis Japon kamoyu "ordunun si

yasi meselelere karışmsaını ve Ja

po'l dış politikasını idare etmeğc 

teşebbüs etmesini takbih etmiştir. 

Bakul•m ordu ve ordunun hü -

kumetı. Japon mllletinin partilere 

verilen reylıerde tezkhıir eden ira· 

desine ooyun mu eğerek? Yoksa 

meclisi ilga ederek askeri bir dik

tatörlük mü kuracak? Uzak şarkta 

bır çok şeyler bu karara bağlıdır. 

Ahmet şu ... ru Esmer 
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Yetim, dul ve müteka
itlerin yoklamalarında 

daha seri bir usul 

Cü~ün V odvili.~den 1 

Ş~lhlÜ lf. H~(b>~ırO~IFÜ 
1 

Bütün dünyada 
' . . ı - .... - . .... ·~_,). 

mukaveleye göre ------,- ""\' KUçUk San'atlar 
k Altın istihsal2 

anunu Çoğahyormuş 
BugUnkU yazımız, bir mütekait 
okuyucu muzun mektubudur in hisarın 

Yapacağı 
Depolar 

Denizde yolsuzluklar Esnaf ~ 
Deniz vasıtaları 

1 Milletler Cemiyetinin etütler ser-
visi, bir i<tat'stik neşretmiştir. Bu 
i•tatistığe na7.aran, altın istihsali Mül<kuillutftn T•r·fik imzasite bir okuyucumuz vazıgor : 

"E} tam ve Eramil ve mütekaidin yoklamalarının en üzücü ciheti tah
kikat salhasıdır. Polis içinde yorucu olan tahkik key!iyctin daha basit ve 
daha seri bir şekilde yapılması için şöyle bir yol ittihaz olunamaz mı? 

Kontrol Birlikleri 1 
(936) y.lırıda da lazlala~makla de• 
vam etmiş, So,·y~ller Birliği hariç 
olmak Uzerc (936) istihsali, (935) e 
nazaran yüzde on, (929) istihsalin
den yüzde (4i) !azla olarak (850) 
bin kiloya çıkmış. 

Edilece~- . 1 Lağvedilecek 
Bir kısım vesaitin eh· 
liyetslz kaptan kul· 

landığı görUldU 

Malum olduğu üzere beyannamelere esas maaş ile maliyeden veya 
b,"ka bir yerden ücret "eya taluisat olup olmadığı kaydolunur. Ber• 
ha~almıd•r, değilmidir, noktası yazılır. Zaten eshabı maaşa bizzat istih. 
ka" verildiği cihetle, alakadar memur sahibi istihkakın sağ olup olma• 
oıj;ını görüyor demektir. Bu tahkike değmez kanaatindeyim. 

Bir yerden tahsisat veya maaşı olup olmadığını da maliye vilayetten 
sorar. Vilayet kendi daire erinde çalışan mütekaidlcrin isimlerini müş'ir 
bir liste verir. 

1 
Mütekait, ilmühaberini götürünce bu lıstede ismi var mıdır, yok mu• 

dur, aranır ve muamelesi yapılır. 

Yoksa bir miitekaidin veya dulun veya 1etimin herbanil bir yerde 
muvazzaf olup olmadığını polisin tahkiJ!i çok müşkül bir iştir. Halbuki 
bunu maliye, alakadar dairelerinden birer liste halinde daha seri ve 
daha kati ve dah ı müdellel ve müeyy.t olarak edinebilir. 
Maaş miktannı yazmak da rııriptir. Çünkü maaaş cüzdanlarında mu· 

kayyettir. Tekrar yazmak lüzumşuz dejtil midir?• 
Bu iş. en fazla derUerini alakadar ettiğine röre bu mütekait okuyucu· 

muzun teemmül ettiği çareye biz ayn birşey ilaveeine lüzum ırörmüyü• 
ruı. Fakat bu suretle daha isabetli olur, kanaatini edinmiş bulunuyoruz. 

' 
Bakılım alakadarları ne düıünüyor? 

Hatice Hatip 

Adliye de: 

Celalin mahkumiyeti 
15 yıla indirildi 

.} 

Bu adam 
yapmış 

birçok hırsızlıklar ~ 
bir sabıkalıdır 

M ecidiyel.öyünden başlayıp ta 
şehreminire kadar şehrin birçok 
yerlerinde birçok hırsızlık yapmak· 
tan suçlu sabıkalı hırsızlardan Ce
lalin asliye üçüncü cezada nakzen 

araba sürdüğü görülen Mehmet 
ayrıca bir çocuğa da çarparak ya· 
ralanmasına sebep olduğu i~in ya· 
kalanmıştır. 

Bir otomobil kazası 

Ham ve ve mamOI mad· 
deler için ayrı ayrı kısım-

ları ihtiva edecek 

H er nevi müştail maddelerin 
beledıyelere aid depolarda bu

lunmaları mecburidir. Fakat inhi-
sarlar idaresine aid ve sırf fabrikas
yon bakımından inhisarlar depo • 
sunda bulundurulması icap ed~n 

müştail maddeler için belediye ile 
inhisarlar idaresi arasında bir mu
kavelename yapılmıştır, bu mu • 
kavelenameye göre inhisarlar ida
resine Paşabahçede iki milyon lit
reye kadar müşteil madde alabile
cek tanklar inşasına selahiyet ''e· 
rilmiştir. Bu miktardan fazla olan 
müştail maddeler yine belediye de
polarında muhafaza edilecektir. 

Ancak yapılacak tankların pro • 
jeleri inhisarlar idaresi tarafından 
hazırlanacak ise de bunların belı, •• 
diyece de kabul edilmesi şarttır. 

Fabrikada hazırlanacak mamül 
mllştail maddelerden bir haftalığa 
tekabül edebilecek kadarı inhisar • 
depolarında bırakılacak, fakat faz
lası belediye depolarına nakledi
lecektir. 

İrhisarın yapacağı dep•llar ham 
ve mamiil maddeler içın ayrı ayrı 
kısımları ihtiva edecektir. 

Ancak belediye kendi dep0ların
da muhafaza edeceği inhısara a.t 
müstail maddelerden mevcut tlri -
ky~ göre yüzde elli tenziliıt yapa • 
rak resim alacaktır. 

Vapur 
Kaçıranlar bakılan davası dün nihayet bulmuş Şolör Mustafanın idaresindeki 

ve karar verilmiştir. otomobil, Gülter ve annesine çarp· Biletlerini vize ettirip 
Bundan evvel yapılan muhakeme mış, yaralanm~larına sebebiyet ver· ertesi gUn ku ilana• 

miştir. Suçlu yakalanmıştır. bil eki neticesinde Cdal 16 sene hapse ec er 
Bir amele yaralandı 1 ·d · · t mahkum edilmiş fakat bazı sebep· Denizyo !arı l aresınin yenı a-

lerle bu karar temyizce nakzedil- Anadolu kavağında Ömer çavu• rifosi dün idare tarafından bütün 
mişli. Yeni karam ııöre CelAI 15 şuıı taş ocağında çalışırken ayağı acenteliklere bildırilmişt.r. Yeni 
sene 2 ay hapse mahkum oimııştur. taşa çarparak düşmüş başından ve tarife ile beraber tatbık edılecek 
Hıt sız altı aya mahküm belinden yaralanmıştır. Yoralı has· bazı yenilikler de tebtıg olunınuş-
Evvelki ııün Mercanda Ômerin taneye yatırılmıştır. tur. Bu arada vapuru kaçıranlar 

dükkAnına girerek sandı~ını kıran Benzin ateş Oldl veya meşru maze~etlerine binaen 
ve 250 lira ile bir saat birde bile· Beşik!aşta benzin satış deposun• seyahatlerini tehir etmek istiyen -

1 Ş k ·· il h k · ba benzinci Lütfü bir şijeye koyduğu zlk ça an ü ·run n mu a emesı !erin biletleri ertcd sefer postala-
dün Asliye DJrdüncü Cezada ne• benzine kauçuk karıştırırken şişe· rında muteber olabilecektir. 

1 · b' ı Ş"k - deki benzin ateş almış, Lütfü bir tice enmış ve suçu sa ıt o an u ru h Seyahatten tamamile vazgeçen -
6 h hk • d"I ı t" çok yerlerinden yandığınd•n as• 

ay apse ma um e ı m ş ır. tahaneye kaldırılmıştır, !er yedi gün içinde müracaat eder-
Kati I suçlusu muh~keme llllllllllllllllllUH"lllHlllllllUlllllllUlllllllllllUllllUUOllllllllllll lerse bilet paralarının yarısını geri 

edildi lı,ı--------.. -------.,1 alabileceklerdir. 
Geçen sene Hidivin Bebekdeki KÜÇÜK HABERLER Zonguldağa gidecek ameleye ·ıiiı-

yalısını soymaktan suçlu olup Fa· de kırk ve aile halinde seyahat e-
tihden geçerken tanılan ve yaka. * Gelecek yıl hale yağlar, pey- deceklere aynca yüzde otuz ten • 
lamak isteyenlerin elinden kurtula· nirler ve yumurta içın asıi tertibatı 
'ak karan, fı"rarı esnasında Cerah· zilat yapılacaktır. 

• haiz yeni bir pavyon daha ilave ~· h ı ı h 
paşada balıkçı Mehmet isminde dilecektir. Yardıma mu taç o an arla asta 
bı"riaini öldürmekten ayrıca suç• veya malülleri icabında parasız se-

* Kontenjan karanndanb~ri h k · · u M .. d · la·.ı•n altın di• adile marul Ômerin ya at ettırme ıçın mum u u•-
.. v gümrüklerde biriken malları çıkar- ı·· - ı·h t ·ı 

muhakemesine dün ağırcezada de- uge sa a ıye ven mışlır. 
vanı edilmiştir; mak için bir haftada 2200 beyan • 

Dinlen şahitlerden All ve Yahya name verilmiştir. 
Ömcrin Fatihte bir Gümrük me• *Gazi köprüsünün istinad ayak-
murile boğuştuğunu ve memuru !arının 28 metre olması tesbit edil· 
yere yıl<tıktan sonra Horhora doır• miştir. 

ru kaçtığını gördüklerini başka * Kalabalık nüfusu olan şehir • 
bir şey bilm•diklerini söylediler. Ierde ayni evsafı haiz ekmek ya • 
Ömer, diğer nıiıdafaa şahitleri di· pılması kararlaştırılmıştır. Sıhhiye 

. ~er Ali ile Ahmedin de dinlenme-
Vekaleli bu ekmek tipini tesbit ile ıini istemiş, mu hakeme bu şahitleri 

çağırmak için başka ııüne bıra- meşguldür. 
kılmıştır. * İran Sefareti Müsteşarlığına 

KU!tUr direktör muavini 
gitti 

Eskişehirde r öy öğretmeni yetiş· 
tirmek üzere kurulan çavuş kursu· 
nu görmek ve tetkik etmek üzere 
vekalet namına tayin edilen lstan· 
bul Kültür Direktörü Muavini Neş' 
et bu akşamki trenle Eskişehire ha· 
reket etmiştir. Neş'et dönüşte bu 
hu.usta h•zırlayacağı raporu veka· 
l •te verecektir. 

S on zamanlarda Türki~·e ~>h !
!erinde sefer eden bazı şil•,p 

motör ve deniz vesaitinin deniz nia 
zamlarına aykırı harekette bulun
dukları yapılan kontrollerde an -
!aşılmıştır. 

Bu arada bir kısım vesaitin eh -
Jiyetsiz kaptan kullandığı ve ya • 
hut da nizami hadden noksan tay· 

fa bulund~rduğu ~örül'.:"üş~U,r. ı 
Deniz Tıcaret Dırektorlugu bu 

gibi vesait sahipleri hakkında şid
detle tahkikat yapmaktadır. Hun
dan sonra bütün deniz vasıtaları l 
manlardan hareket ederken liman 
reisliklerınc bağlı kontrol memur -
!arı tarafındar. sıkı bir surette kor 
trol edileceklerdir. Herhangi bir 
noksanı görülen vesaite hareket 
müsaadesi verilmiyecektir. Ayni zı; 
manda bütün liman reislikl~rine 

tamim yapılmış ve bu vaziyete dilı 
kat etmeleri bildirilmiştir. Ayn -
ca gemilerin bu gibi noksanlarını 

his ettirmemek için limanlardan 
habersi1ce hareket ettikleri ve isleri 
ni ı;ördükten sonra da çok az ol~:ı 
ceza parasını ödedikleri anlaşılmış 
tır. Yeni deniz talimatnamesinde 

1 
bu husustaki cezalar çok fazl laş · 
tırılacıaklır. 

Halit Ziya 
Gecesi 

Diin çok parlak bir 
,ekilde kutlulandı 

Büyük romancı ve sanatkar Halit 
Ziya Uşakiıı:i:in 55 nci sanı1t yılı 
dün gece saat 21,30 da, EminÖ•lÜ 
Holkevi merkez salonunda yapılan 
bir toplantı ile kutlulanmıştır. 

ilk olarak söz alan halib Agah 
Sırrı Levend Servetilünun edebi. 
yatı ve Serveti!ünun nesri mevzu. 
ları üırrinde söz söyledikten sonra 
Halit Ziya Uşaklıııilin nesirlerini. 
edeli şahsiyetini, romanlarının vasıf 
ve kahramanlarını anlatmıştır. 

Ha lkevi orkestrası taralından bir 
konser verilmiş, Hüseyin Siret, Aii 
Karni ve izzet Melih taralından 
Halit Ziyaya ait hatıralar anlatı!· 
mışlır. 

Ve Muvallak da büyük edip ve 
sanatkarın eserlerinden bazı par
çalar okumuştur. 

Değerli ve kudretli kadın hali• 
bimiz Meliha Avni Sözen de 
bir çok güzel ve irticalr 
hitabe irat etmiştir. Bundan sonra 
Halit Ziya u,aklıgil kürsüye çık· 

nıış, gayet san'atkarane ve şairane 
bir söz söy !emiş, ~ österilen bu 
kadirşinaslıktan dolayı gençliği 

tebrik ve gençliğe teşekkür etmiş, 
bu lirik hitabesini şu sözlerle bi· 
tirmiştir: 

- Artık, uzun uykumda mesut 
ve müsterih olabilirim. 

Üstad uzun alkışlarla kürsüden 
indi. Hazırlanan büleden davetliler 
izaz edilerek merasime nihayet 
verilmiştir. 

• 
POLiSTE ı 

Bir tramvay 
Yoldan 

• Abbas Ferah tayin edilmiştir . 
* Mütehassıs Prost ... Florya 

ile Gazi köprüsüne inecek yeni cad- r 
deleri mehallen tetkik etmiştir. 

,''S. ·o· Ru· ··y· ,o·' ·.R· ·u''.·~ z· • · : . ·· .. ·: ' - - - •. '~ . '. ' . : ' . . -·~· '. 
•, . ' . . . . ' . 

Çıktı 
DUn bir hey'et bu hu· 

susta tetkikat yaptı 
Servis almak üzere Şişli depo

suna giden, 419 numaralı vatman 
Halidin idareAindeki 216 numaralı 
Şişli • Tünel arası, depodan 
Şişliye gitemek üzere hareket 
etti~i sırada, Şişli garajını döner• 
ken raydan çıkmış, 5 metre mesı· 
fedeki yaya kaldırımına kadar ırit• 
miş, orada durdurulmuştur. Nüfus• 
ça hiç bir zarar yoktur. 

Dün fenni bir heyet Şişliye gi
derek raydan çıkma hadise~i hak· 
kında fenni tetkikler yapmıştır. 

Mütearrızlar yakalandı 
Hüseyin ve Avni isminde iki ar. 

kadaş haklarını almak için yeni 
meyva hali karşısındaki 17 numa
ralı Ahmedin kahvesine inmişler 
ve yakalanmışlardır. 

Bir sarhoş arabacı 
AşikAr bir surette sar hoş ol~rak 

j * Malullerin tcrfihi için hazır -
!anan layiha Başvekfilete verilmiş· 
tir. 

* Karadeniz sahilindeki balık • 
çılardan bir kısmı Akdeniz sahille· 
rine nakledilecektir. 
* Bir Yunan vapuru Gelibolu. 

da, bir Amerikan vapuru İzmire ya
kın Paleoda sis yüzündan karaya 
oturmuşlardır. Kurtarılmalarına 
çalışılıyor. 

* Hakim, müstantık ve müddei· 
tımumilerden üç yüz adliyeci ara· 
sında yeni bir tayin, terfi, becayiş 
listesi hazırlanmıştır. 

Melfdanlar lcln lstımllk 
muamelesl tamamlandı 

Belediye Topkapı ve Edirneb • 
pıda birer güzel meydan açtırmak- 1 
tadır. Bu meydanlar için istimlfık 
muameleleri tamamlanmıştır. 

Asfalt döşenecek olan bu mey • 
danlar bu iki mühim geçit yerle • 
rinde seyri sefer münakalatını tan
zime yarayacaktır. Meydanların a
çılma ve asfalt döşenme işi yakın
da ikmal edilecektir. 

Tahsil eden gençlerin yetim maaşları 
Talebeden bir okuyucumuz yazıyor: 
• Babamızdan müotekil yetim maaşlarını tahsilmiz müddetince 

bize vermek kanun mLktezasıdır Halbuki bir taraftan da 18 yaşın. 
da kesilmesi kaydı vardır. 

Tahsilimiz (18) yaşında bilmiyor ve bu yüzden çok fe01 vl· 
ziyette kalıyoruz. 

Yedi yaşında mektebe girdiğimizi düşünürsek beş sene ilk okul, 
üç sene Orta okul dört sene Lise ve dört sene de Üniversite ol· 
mak üzere (16) yıl okumamız lazım geliyor. Yedi, on altı daha 
(23) eder. 

(18) yaşında paramız kesildiğine göre henüz liaeyi bile ikmal 
edemeden fena vaziyette kalıyoruz demektir. 

Bizim tahsil anında, babalarımızdan veyahut babalarımızdan 
intikal eden yetim maaşlarımızdan başka ne gelirimiz ne gideri. 
miz var. Bu vaziyet karşısında biz ne yapabiliriz?" 

AÇIK SÖZ: Bu cihetin ehemmiyetle etüd edilmesi lüzumunda 
biz de musırrız. Filhakika böyle okumakta olan yüzlerce çocuğu• 
muz vardır. 

Bunların maaşları ke~ildikten sonra vaziyetlerini düşünmek 
gerektir, yahut maaşlarını tahsil müddetince temdit etmek icabedr. 

HattA üniversitede okuyup ta bir iş veya bir gelir veya bir va. 
zifedar baba sahibi olmayan gençlerin de iaşe ve ibateleri key• 
!iyeli üzerinde ehemmiyetle durulması gerekli bir noktadır. 

Alakadarların bu cihete nasıl bir müeyyide bulabileceklerini 
soruyoruz? 

Kanun proıesı 103 mad· 
deden müteşeKKıldir 

Yeni cKüçük sanatlar kanunu• 
üzerindeki son tetkıkler de bıtiril-
miştir. Kanun projesi; evvelkı gü" 
Devlet Ş\ırası umumi heyetince de 
gözden geçirilerek bazı küçük de • 
ğişikliklerden sonra BaşvekiH~tc 

verilmiştir. 

Bugünlerde meclis ruzname~ine 
alınacak olan kanunun hazirandan 
itibaren tatbik edilnıesı için çalı -
şılmaktadır. 

Mevcut esnaf cemiyetlerinden 
beklenilen faidEler elde edileme • 
diği için kanun neşredilir edilmez 
;ıehrimizde ve memleketimizdeki 
bütün esnaf birlikleri 18ğvoluna • 
caktır. Bunların yerine her •anat 
için birer .sanat birliği. teşkil e
dilecek ve sanayi erbabı bu birlik • 
!ere bağlı bulundurulacaklardır. 

ı,tati,tik pek cazip. iyi amma yÜ· 
züne gözüne bütün lanilerin hasret 
kaldığı bu altınlar nerede? 

Bayan ne arıyor? 

Zonguldakta A. K. iım.alı bir 
bayan, bir ankete verdifi cevapta, 
beğendiği erkek tipini şöyle tarif 
ediyor: 

"Bence erkek çok zenırin olmalı· 
dır.Tipi orta boy, geniş omuz, iri, 
bir vücut, siyah göz, kıvırcık siyah 
saç. muntazam au. · 

Ahlakan; kı.kanç. 
Tab!ili; ne olursa olsun" 
Bu bayanın aradığını anladı~ 

aınma maalesef banknotun erkeğı 
alamaz. 

Bir rejisör mem-
1 eke timiz de 

Ufanın tanınmış rejiaörlerhden 
ve meşhur artist Kat~ de Naa-ynın 
eski koca!ı yirmi seidz filim çevi· 
ren Kostaııtin Dav; t Ankıraya 
ırelmiş. 

Me1hur rejisör grev kaçağı galiba! 
Serdengeçti 

--------

Sanatkar Şadi 

Ayni zamanda her sanatta, us • 
taların, kalfaların ve çıraklarııı 

karşılıklı münasebetlerindeki hu • 
susi vaziyetlerine göre bazı mühir.l 
esas ve kararlar da kabul edile • 
ceklir. Kanun projesi 103 madde • 
dir. 

--····--
Deniz Bank 

ı Ye,ilay menfaatine "Se· 
kizincl,, yi temsi! edecek 

Yeşilay Gençl~r 13 rlığinden: 

Teşkıl~tının işe başıamas 
Hazirandan Kanunu

saniye kaldı 
Bütün deniz mu<.'S;lt'selerinl ida

ıHıne alacok olan 50,000,000 lira 
sermay0lı Deniz Bank tcşkıl5tının 
ışe başlaması hazirandan kanunu -
saniye kalmıştır. Buna sebep ha • 
zırlanan kanun proıe ınde sön da -
kıkada bazı değişiklıkler ) apıiması 
lüzumu hasıl olmasile bankwa 
Laglanacak olan bütün müessese -
krin mali sene başları kanunusani 
oluiudur. MücSF.,seye ait mumi he
saplar !){,niz Bank muhasebesi ta-
ı afırıdan tutularnğır.dan mali sene
nin nihayet bulmıısı lıekleneceklir. 

Fakat kanun projf"•İ meclisin bu 
devresınde çıkacaktır. Bundan so-.-ı 
ra kiınunusaniye kadar teşkiliıtin 

hazırlıkları ile meşgul olunacaktır. 
Bu müddet arasında bankaya bai':· 
!anacak müesseselerin ne şekilde 

idare edilecekleri ve aralarında 

hangilerinin müstakil şirket olarak ı 
bırakılacakları tesbit ı:dilcceklir. 

Ayrıca arad•ki zaman esnasır.d1 

bugün hususi ellerde bulunan di -
ğer bazı şırketlerin de satın alına
rak Deniz Bankın umumi bır ma · 
hıyet alması temin edilecektir. 

Fazla flat lstlytt.1!.-srden 
ceza alınacak 

Çorapların ve bıihassa ipekli ka
dın çoraplarının çabuk yırtılması 

ve yüksek fiatla satılması hakkın • 
da yapılan şikayetler üzerine İkti
sat vekaletıncc çorap imali hakkın
da bazı esasların tcsbıtinc ba;;lan • 
mıştı. 

Aldığımız malümata göre erkek 
çorapları üzerindeki tetkikat bıt • 
miş ve bunlar muhtelif cins ve ne· 
vileı e ayrılmıştır. Bugünlerde ka -
dın ç0raplarının da standardiw,. -
yonu bitecek ve yeni formüller ço
rap fabrikatörlerine bildırılecı:k • 
tir. 

Bundan sonra muayyen tip ço· 
rapları dayanıksız ve fena iplik i· 
le yapan ve fazla fiat isteyen ima· 
lathane ve satıcılar tecziye ol•rna· 
caklardır. --

Kamplara gidecek talebe 
Geçen yu tatilinde Kızılloprakta 

açılan ilk okul talebe kampına ; 
mekteplerden gönderilen fakir ve 
hava tebdiline muhtaç talebelerin 
çok istifade ettikleri ve yeni ders 
yılı içinde bunların taze bir kuvvet 
gösterdikleri görülmüştür. 

Bu münasebetle, önümüzdeki ta• 
!ilde de yeni kamplar açılması ve 
kamp adedinin çoğaltılması karar. 
laştırılmıştır. 

Kamplar şehrin muhtelif yerlerin
de açılacak 1 Temmuzdan itibaren 
talebeler kabul edilecektir. 

Maarif müdürlüğü kamplara gön· 
derilecek talebeler hakkında dün 
mekteplere bir tamim göndermiştir. 

Bunda; her mektepte bulunan 
fakir ve hava tebdiline muhtaç ço• 
cukların hemen tesbit edilerek lıi· 
maye heyetleri tarafından her kam. 
pa kaç çocuk gönderileceğinin 15 
Mayısa kadar müdürlüğe bildiriı. 
mesi tebliğ olunmuştur. 

S1yın lıa'.kımııın iste!<'i Ü/erine 
kurnmumtız namına 10-Map<.937 
Pazartesi ak:pmı c:ıat :21 d<: Kadı. 
köy Süreyya sinama<ında san'dtkar 
Şadi tarafından lb•ıirrefik Ahmet 
Nurinin 8 inci piyesi iki:ıci def .ı 
olar.ık temsil edilecektir. Bileller 
şimdiden satılmaktadır. 

Üye ve ülkü severlerimizin bu 
temsile onur vermelerini saı gıl•· 
rınızla d!!criz. 

-·-
Bursshlar 
Mudanyahlar 

Pazar tatillerini lstar.bul
da geçirebilecekler 

Deniz yn1J9: ı idlir(·'"l 15 m.ıvı:;!a!ı 
itibaren ~hrmara battı arasınrlaki 
ıskelclcrde y;u lanf<>ınl t tbık et
meğt! ba~l•y~ı aktır. Bu seneki ta
rifede b:!hassa MudJny.ı - İöt<•nbul 
arasında ~·cnı Lir ~,·!Pc progrJ.mt 
hazırlanmıştır. 

15 mayıstan itılı ,ren her cumar
tcsı günleri s;ıat H dt• Mud~n~·a~ar. 
İstanbula v.>pur k:ıl',"Cak ve h;ıf • 
ta tatilin: İstanbu!d~ geçirmek is -
teyen ler L" vapurdan istıfade edc
c«kleı c'ir. Pazar günü akşamları rb 
İsıanbuldan Mudanyaya bir ,·apıı.· 

hart•ket ederek lstanbulda bulu • 
nan Ilursalıları f\.1ud;.ınyaya götü -

r0ccktir. 
Bu surHlc büliin Mııdam·a ,.e 

Bur:oa halkı hafla ta!iliı.ı İ•;tar.bıılrh 
geçircbilcccklcrd ır. 

Her cumartC>i yınc İstanbu1tlnn 
da saat 1'1 tc ~1udanyaya bır vJpıır 
kalkacak ve bu seft•r de hafta t•ti· 
linı Bursada g<•çirrr.< k iste-yen İs • 
lHnbulluh.ırı Iviudcn1ya~·a taşıy:-ıcak· 

tır Bundatı başka hr s:ıoah İ<tan
buldan 8,5 ta ve !>! ud,ınyadan da 
11 de birer post~ blkacakııı. 

Deniz 
Vasıtaları 
Haddinden razıa yüKalın-· 
ca mühim mık tarda ce· 

zava çarpacak 

Karadaki nakliye vasıtalarına 

yükletılcn yüklerin sikletleri ta • 

yin edildikten sonra lıu usulür. de • 
nizde de tatbiki kararlaşmıştır. ne. 
nizde işleyen mavna. Sdndal ve mo
tör gibi nakil va>1talarının hadle· 

rinden fazl~ yük almakta oldukları 
görülmektedir. 

Du vaziyet sık sık deniz kazala· 
rına sebep olmaktadır. Alakadar • 

!ar sandal, mavna ve motör gibi va

sıtaların alacakları yük mıktarla· 

rını tesbit ctmeğe ve bunları da • 
ima kontrol altında bulundurma • 
ğa karar vermişlerdir. Bilhass~ li
mandaki gemilere yük veren ve a

lan vesaitin bu şekilde hareket et • 

tikleri anlaşılmıştır. Bundan sonra 

bütün deniz vasıtaları karadan vük 
alırken veya boşaltırkeı1 kontrol 

edilecekler ve ondan sonra hare • 
kellerine müsaade verilecektir. 

Aksi harekette bulunacaklar • 

dan mühim mıktarda ceza alına· 

caktır. 

• 

1 
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BAŞIMIN BELASI 
Osman genç giııel, yakı~ıklı bir 

gençti, Onu her gören kız, içini 
çeker "şöyle bir kocay~ \'arsam ne 
kadar mes'ı.:t olurum .• diye söyle
nirdi. 

Osman bek~rdı; evlenmımeği 
kafasına ko} muş, ihtiyar annesiyle 
beraber Kadıkôyündcki evlerinde 
yaşaı ıp gidiyorlardı. 

1:1ıyan Halice ogluna: 
- Nı: za:nan eviencccksin mii• 

rlivvctini ırörrr.crlen mi öleceA;ıo ben· 
diye söylenir dururdu .. 

Bir gün Osmanın yanına .annesi 
gibi sevdiği bir bayan geld•:··. 

- Oğlum artık yaşın gıttıkçe 
ilerlemekte sana bir kıı buldum. 
Terbiyeli, nazik, fakat senin kadar 
güzel değil amma zengin. Onu san~ 
alalım .. 

- ' .... 
Annen de razı olcl.ı. 

- Ev1enmiyeceğim. 

- Oğlum sana ihtiyarlığında 

kim bJkar. Hlydi bakayım benim 
lıalırımı kırma .... 

- Senin hatırın için biraz düşü. 
neyim, amma! .. 

- Aıuması mamması yok. O kızı 
sana alacağız .. 

- ı ... 
Osman vazJcsine giltil!i zaman 

kain.mı bir kurl ı.rmalıyor: 
z.ınane bJyanl~rı ... 
Annesi gibi •evdiği bayan." 
Daha ba~ka şt} ler. 
•Ahi... Evlenmeli mi? yoksa ev· 

1enaremr-Ji mi? .. 

Yazan A.. Kaylln 

Evlenmeliyim .. Hayır evlenmeme· 
!iyimi .. 

Diişüııdü, tııındı, rıihayel anne• 
shiıı ve onun kıdar ıcvdifıim ba· 
yanın dediği olsnn diye evlenmeye 
razı oldu. 

Bu kararı annesine ıöylediği za• 
man kadıncat11 ne kadar dı çok 
ıevindi. Oğlumun mürüvetinl göre· 
ce)\im dire tanıdıtı kadınlara hı. 

herler saldı. Düğün hazırlıkları ya• 
pılmaya başlııdı. 

Nihayet Osman ile Naci1e evlen• 
diler. fakat ışte o zıı.man Kadıkö• 
yün kızları arasında müthiş bir 
harp başladı. 

Osmana mektuplar yağdı. O bun• 
!arın hepsini ;oğuk kanlılıkla kar
şıladı. Fakat en son gelen mek· 
tııpta: Osman, 

Seni çılgınca seviyordum ve el• 
an da se\'iyorum. Sen ise pis, çingene 
bozması bir katla evlendin. Beni bı· 
raktın. Hoş sen benim kim olduğu• 
mu bilemezsin. Çünkü senin'e hiç 
konuşmadık. Fakat yakında karşı• 
!aşacağız. Ve o çingene kızla beni 
karşılaştıracaksın O zaman pişman 
olacak""· bin kerre pişmanı 

Osman diğerleri gibi bıı mektu• 
bu da yırttı. kendi kendine: "Çirkin· 
miş, çingeneymiş, hakları var. fakat 
ne yapayım başımın belası, çckece. 
ğim. Ôlünceye kadar çekeceğim 
dedi. 

··=-=====,=~==========-== 

Vekaletin 
flir tamimi 
Memleketimızın kabill·;etll 
gencıeri rnutahassıs ola· 

rak yetistirileceı-: 

lktıs~t VcKalcti sanavı m;ıesse -
s<'krinc biı laın ':1 gu:ıdeıerek, hN 
s.ır,ıl ı..zcnnde 1'ariçten fabr!kaia-

1 mu·,>-ass •• vcva u,tabaşı get.rt
mek•c s mcrn ı·kctimızdeki fabri
ı" ldJı k• kab·liyel.i ve müstait 
genç erden istıfade olunarak bun -
l• ın fabrıkalarda stajyer sıfatilc 

ç lıştırı'm larını ,.c bilahare i'll -
k dahıl nd • müPSsese hesahın•- 1 
ıh .padaki ywk ek sanat rne~t p- 1 
1c'll"'ınr. \'eya imnlôthaneleıc gondc· 
rıl rek yeri ihtısa !arın t•kvi\'e 
,.l. .. a!tıl~ :ısı"'\ı isten- ı~t.r 

\'e ı·Et taı ın1irde. :\rle:na..;.3 lı·r 1 

şiı kel ı fa hı ik ı!Jrın s•ajyer c_3rak 
yetLŞ'•ırd t,·.ı Ti.i. K gc cir ı sır:nat 

t;ıl'- leını ı:crlelm k Dzcre Frafl· 

İktısat Vekaleti 
Başmüşaviri 
Dün şehrimize gelerek il· 
ınar. icJaresinde çalışmı· 

ya basıamıştır 

lktısal Vekaleti baş müşaviri 
Fonder Porten bu satahki trenle 
Ankaradan şehrimize gelnıitir. Baş 
müşavirin bu seyahatı bir çok mil· 
hiın hadiselerle alikadardır. 

Bunlar arasında bilhassa liman· 
da yapılacak yeni tesisat işleri var· 
dir. Müşa\'İr bugünden itibaren 
liınan idare•inde çalışmağa başlı· 

yacak lır. Fonder Porlen limanda 
bau tclk.klerdo yapacak ve antre
poları, rıhlımları ve kömür depo
larını ge1t"rr:'k bunlntın içinde Yl· 

kılac.ıkları \·e istifade edilecek o. 
lanl•rı tr.bit edilel'eklir. Müşavir 
biitİin bunlardan başka Denizb .. nk 
kanun projesinin ıatbikı hazırlık· 
lariicde meşgul olacaktır. 

lliitiin deniz müesstselerinı id1· 
rc!ltırıe atacak o!arı 50 rnilyon lira· 
lok hn teşekkül için müşavir deniz 
yolları, Akav, fal r.ka ve hwuzları, s ip.ı.<ç !ık ve Dokumacııık 

u ?k Mckt~uı. ne gönde-dii;ıni 

b: ırtr '(• cl>u t 1kı! r. Hiyık ha -
rek ı. b tı.. Lbrikalarım.za bır 

r :nur< ol • .rak gö• emiştir. 

' Tahltsıye Ur um Mc•lürlüğü, Liman 
idare.si "" diğer müesseselerin 
mııameleıttrı üıerinde ve bilhns!lla 
nıuha.ebelrrinde tetkiklerde bulu
nacaktır 

Üsküdar • Beykoz yolu 
Belet ıv.: Üsku .:ı - Beykoz yo -

lurı ıı 'J.Z tO:lm v... rrUkerr.mel 
t ..ı açılm ısı içı ı bı.. yolun ~. k

a kılan '" ımlorıı ,n derhal ~ a-

Bn~ nıiışavirleri l<tanbul lıman 
idaresine bag-!anan Trabzon !ima· 
nırıda yapıfııcak y~rıi lf"ti~aı i~leri 

içın de liman idarf"si müdürü Raufi 
ile birlikte bu giiolerdc Trabzona 
git mt~ı ırıu\.t r.ıneıdir, 

pt ılr ısıo ı ır.ır \'ermiştir. Bu j 
cur. '.den olan Çubuk u Paşabalc

\e ola.: ;ın i. ısı r. · n2kasaya kon-

Belediye hisse istiyor 
Fl<'rvada Beıedıye tarafından is· 

tım'iik Pdılcn ara~tden bır kısmı da 

Gazarosyıw adlı im Ermenı ıle or
taklarına aıltl Faka! sonrndan ya. 
pı!aıı telk•klcrde ı Gazarosyanla 
oıtaklarının t&s:lrryf idd:asında bu· 
lıınrl kları yı·rlerrlcn miıhım bır 

kısmı hı.:kiım<'l n malı olduğu an· 
laşılm ştır 

mu •ur. 
Yolur di .. l.., ,ml,1rı• 1a yapt -

Jac<ı t·mirat ve ilavelerde Ç•Jbuk· 
lu • Pa b.ıhı;c ~rl. ~,·ti:ilirc~ ·e 
kaı! ı yapıl ış olaLa~,t•r. 

Bıı t2'1'liraı ı't' bu k. ın yoi ı·a

pıld klan sn~ra Üsklid·· - Be) koz 
ası ar;ıl,ıcaktır ;, ~r ~P ll>zın!' t r 1 

r_R_E_N_K_L_E_R ___ _ 

- Edebi Rom~ ~ LY~nR H~. ~RMIL 
Solıanpioar muhakkak ki lıir 

P<"rinin göz yaşı idi. 1 Ha•an dayı• 
ınn h:kayesinde yalan olamazdı. 

Arabama döndüm, gözlerimi ka
ıııa~tıran 1-u güzellikle erimemek 
için sırlınıı kuru l<P"YC çevirdim. . . . . . . . . . . . . . 
Arabamın açtığı derin izlerı; ufuk· 

luı kucaklayan renksiz düzlüelcri 
vP nihavet !epenin bulut tacını 
seyir ed"yordum. Güzel bir ş~hzade 
,.e onun ınce ya\'l:klusunu görür 
gibiyim .. 

Her tarafta kafa!arındJ sevdanın 
tılmmlı yeli esen iki gencin boğu· 
lan hıçkırıkları saklanmış gibi, 

Hasan dayı neden.e konuşmıyor. 
du? Belki o da benim gibi kork mu~ 
olacakl" !Af olsun diye sordum : 

- Dayı bu derebeyi çok mu es-
kiden yaşamış. 

Yüzüme bakmadan elindeki değ. 

-
1 

r.e~ı dıı~lk!ırına götı"rdü Gö1leri 
, faltaşı ~ı!Jl a,ılm,ştı. [ana suı diye 
iş"el elli. mahiyeti:ıı kavrayama· 
dığını bu anlatış tarzından kuşku!. 
!anır ı:ibi doğruldum, elrafıma bak· 
tım. Acaba ııe vardı?~ 

Çok ge~ meden k•ğnıyı durdur
du. Ve oturduğu peykenin taht•sını 
kaldırarak dajtarcığından dört la• 
rafı yenmiş yusyumru, siyah bir 
ekmek p~rçası çıkararak yolun ke· 
narında bulunan yailı bir çınarın 
oyulmu~ ı:övdcsine koydu .. 

Bütün bun'arı o kadar ağır bir 
sükünet ve ı~timamla yapıyordu ki 
kendi•ini raLatsız edecek en kü· 
çi!k bir güriillü bile çıkarmadan 

hayretten doğan bir aptallıkla onu 
süzil;. ı;rdum .. 
Ekmeği nyuğa yerleştirdikteo 

aonra böğütrlen ve dikenlerle çev• 
rilmiş koca çınardan ayrılırken du-

----------
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MÜELLiFi: Nizem•ttin Naztf 
Mendili burnuna dayadı. Saray 

burnunu dolaşan a-eminin teııte

lerini oynatan rüzgar, bu mendilin 
avucunun iki ya~ından taşan uçlarını 
yanaklarına çarpıyordu. Uzun uzun 
kokladı. 

Helyotrop ... 
Ada, tur yolları, maden kıyılarını 

ırerine gerine yalayan deniz, beyaz 
bulutları kızıllaştıran sabah ırüneşt. 
Havuzu saran örümcek ağları ... 

Nerimanın bu hatıraları birer bi• 
rer hayalinde bellrince; 

- Ne yavaş gidiyor bu gemi? 
Diye homurdandı. 

Mendili biraz daha kuvvetle bur• 
nuna butırdı : 

- Oobll 
Fakat Neriman işte ancak bu 

kadar hatırlanabildi. 

Zira aradan henüz yarım saat 
a-eçmişti ki Nazminin eli bu hel· 
yotrop kokulu mendili, çıkardığı 
gibi gene kendiliğinden acele ace
le cebine tıkıyordu. 

Gözlerinde birdenbire bir başka 
arzu alevlenmişti. Neden mi? Ne· 
den olacak ... Modaya yanaşan va
purun üst güvertesinden iskeleyi 
dolduran yolculara, seyircilere ba· 
karken gözleri balıkcının önünde 
duran üç kıza ilişmişti. Bunlardan 
biri. .. galiba ... evet evci o idi: 

Calibe ... 
Derhal vapurdan çıktı, kravatını 

düzeltti iskelede geziyormu~ gibi 
bin hava takınarak sallana salla• 
na, tembeli tembel yürüdü. Kızın 
etrafında bir iki kere dolandı. Al· 
lem etti, kallem etli nihayet kız ar• 
kadaşlarından ayrıldı. 

Az sonra Mühürdara çıkan dar 
sokaklardan birinde yan yana 
yürüyorlardı. 

Sokak tenha idi. Bir iki çocuk 
çember çe\'iriyor ve bir yoğurtçu 
mızmız bir kadına kase beğendir· 
meğe çalışıyordu. Ağızını ilk açan 
Galioe oldu: 

- Vallahi şaştım .. - dedi. • hiç 
mi utanmıyorsun? Ne yüzle bana 
geliyorsun? Ben seni daha vapurda 
tanıdım. Fakat dedim a sende yüz 
ıurat yok. Gene gelırsin? Yapıştın 
mı yapışı yorsun. 

Adeta zorla beni arkadaşlarırı:• 

dan ayırdın. 
- . . . . . . . . . . . 

lstanbul Futbol Aıanlığından: 
Mılli Küme maçlarından Doğan· 

spor. Beşiktaş karşılaşması 8 Mayıs 
937 Cumarlc•İ günü TaKsinı Sta• 
dında olacaktır. 

1) Maça saat 16 da başlana• 
caktır. 

2) Maç hakemi N;hat Bekdik, 
yan hakemleri Tah~in ve Tarıktır. 
Doğanopor - Fenerbahçe karşı· 

!aşması 9 Mayıs 937 pazar günü 
Fener stadında olacaktır. 

3) Maç hokemı Nihat Bekdik, 
yan hakemleri Kılıç ve Muammerı.'.ir. 

~) Map saat 16 da başlana· 
cak tır 

5) Fiallar Tribün 50, Duhulıye 
25 Kuruştur 

dan G zarosyan ve ortaklarile Ec· 
ledıye aieyhıne bır da.-a açılmış \'C 

istımlak bcdclı ıstcnilmiş old;Jgu 
gıbı GazJrosyanın on yıldanberi 

huradan tc "'"' eyledığı ıntıfadan 

lep edılmiştir. 

< a.I rının bır şeyler okur gibi kı· 

pın.ladı!ıwı ROr<lüm. Onda evlıya· 
!arın merka<.!ıııı ziyaret eden sadık 
bir nıCrıl ağırltğı vardı. Usul usul 
yiiriiyer~k arabaya yakl"~"· K.rçıl 
toparlak sakalını ~ıvazladıktan 

sonra öközlerden birinin 'sırtına 
bastırdığı elile yavaşcacık yerine 
olururk en benim hayretimi anlamış 
ııibi: 

- Hani ya dedi bu yer uğur da 
ondan ... 

Sonra devamla· 
- Su gövdesi deşik çınara bir 

şey koydun mu muradın olur ... 
Kafamı tırmalayan istifhamlar 

dotıruldu. Anlayışında ki samimiyet 
ve safiyelr esir oldum .. Peki bana 
evvelce neden haber vermemişti!. 

Benim ümitlerim... isteklerim ... 
Yok mu idi'? .. 

O bana kartı bir emniyetsizlikle 
bakıyordu fakat çok imanlı bir ta· 
vırla : Doktor bey deye devam 
etti .. Boş şey diyeceksin amma .. ne 
edesin ... Ben her geçişte ne umul· 
landımsa Allah verdi.. ihtiyarın 
dudaklarıncJan titreyerek dökülü· 
veren bu son kelimelere bu acı 

larizlerae hiçbir cevap \'ereme dim. 

- Hoş ... gelmesem ırelmezdim a .. - . . . . . . . . . . . 
- Neye susuyorsun? 
- Seni dinliyorum. Bu kadar 

kızgın olduğunu bilseydim .... 
- Bunu ıınlaman için yüksek ze• 

kaya ihtiyaç yok,! yaptığın şeyleri 
anlaman kafi. - . . . . . . . . . . . 

Burnumun dibinde bir bışka~ıyle 
ku.:ak kucağa döndün, dolaı
tın.. Dikkat ettim, bir defa bi· 
le yüzüme bakmadın, Hıuımdaıı 
az kalsın herkesin yanında bayılt· 
verecektim. Eve koıtum, ayna kar• 
şısıoda saatlarca kendime baktım. 
Vallahi Nazmi ben o sarışın kadın· 
dan çirkin değilim. 

- . . . . . . . . . . . 
- Fakat ne yalan söyliyeyim. 

Hiç le fena kadın değil .. Şimdi ne• 
reye gideceğiz? 

- Bilmem .. 
- Böyle sokak sokak dolaşacak 

değiliz a ... 
- Zannederim, sen söyle nereye 

gidelim. Kurbağalıdan bir sandala 
binsek nasıl olur? 

- Ôyle sıcağında çekilmez ... 

- . . 
- Gel ben seni bir yere götü• 

reyim ... 
- Serin bir yer olsun bari ... 
- Eh ... Serincedir. , 
- Bira içebilir miyiz? ·t 
- Bakkaldan aldırırız ... 
Nazmi yan gözle kıza baktı: 
- Beni nereye götürmek istiyor-

sun kuzum? .. 
- Nereye olacak bizim eve ... 
- l il ... 
- K~çırdın mı? koskoca Kadı· 

köyde gidecek başka bir yer bu. 
lamadın mı? 

- Geeel ... fazla söylenme sana 
büyük bir sürpriz var. 

- ... 
- Zaten iki gündür seni aralı• 

yorum. Dunu söylemek istemezdim. 
amma ... Ağzımdan kaçtı İşle. Ne 
zannediyorsun? Bana ııöz kaş etti• 
ğin içinmi arkadaşlarımdan ayrıldım. 
Aıairini kilisenin arka tarafında 

bir sokağa girmişlerdı. 
( Deı:a1n& var) 

BUGÜ!'<KÜ PROGRAM 

Ôğle neşriyatı: 
Saat 12,30 Plakla Türk musikisi, 

12,50 Havadis, 13,05 muhtelif Plak 
neşriyatı. 14 son. 

Akşam neşriyatı 

Saat 17 inkılap dersleri: Üniver. 
siteden naklen Hikmet Bayur tara• 

1 fından, 18,30 Plakla d•ns musikisi, 
19,30 Spor m~sahabeleri: Eşref 

Şefik tarafından 20 Sadi vearka• 

daşları tarafından Türk musikisi •e 

halk şarkıları. 20,JO Ömer Rıza 
tarafından arapça söylev, 20,45 

s~fiye ve arkadaşları tarllfın
dan Türk musikisi ,.e halk sar-

' kıları saat ayarı, 21,15 orkestra, 

ı 21,45 Bayan Kızılayın i~lirakile Tan· 
golar 2'2, 15 Ajan• ve borsa haber. 
leri ve ertesi giınün programı.2230 
pilfıkla sololar opera ve operet 
rarrolırı. ?3 S-1' 

Ona kandığım, inan<lığım şu bir 
saniye evvel rabbım ne baı:liı ar· 
dım .. Gönlümde yalnız o ümit ve 
saad~ı dergahını tavaf eclememeklen 
mütevellit yes \'arken dudaklarımda 
zorla zaptedebildiğim bir tebes· 
süm bana knndıgımı hatırlatıı .. ve 
sözde kanmamaktan doğan zavallı 
bir emniyelle gururlanarak sigara• 
mı yaktım. 

Artık gözümde ne Sullanpınarın 
füsunu, ne de koca çınarın sehirli 
göveesi vardı. 

1f-. 
Akşamın köylere has hazin bir 

güzelliği var. 
Kuzu melemeleri; boğaların vakur 

böğürmeleri, sığırtmaçkrın ince 
kavruk sesleri ve buuların hep.inin 
üstünde agır tezek kokuları .. 
Başka bir renk .. Başka bir bogu 

halinde grubun kızıl haı eler işle
diği bulutlara yükseliyor. 
Arabamız Cünbiişlü pınarın önün· 

de durdu. Köyün ileri gelen ağa· 

ları ve diigün ~"hibi uzunların Ali 
beni ~aı ~ılam11ğa gelmi,lerdi .. Son
ra öjtrendim . . Köy yolunun ağzın• 

<lö bulunan \,u Cünbüşlü pınara kar· 

Trende Kahıreye kadar biletten 
başka bir şey sormadılar. Bazı yol· 
cııların tavııyesile Seksapel palas 
oteline indim. 

Beni güzellik düşkünü, yaş aeç· 
kini bir ecnebi mis olarak karşı· 
Jıdılar, paaıport i,i müşküle sardı. 
Burası için viıem yok~u. Etimdeki 
pasaportun batlı olduiu hükilme· 
tin de bıır~da konıolatosıı yoklu. 
Fakat L:apatı bir !llÜsliiman mem• 
leketine atmıil.nı, artık korkum 
yoklu. 

- Ben Çinli değilim, !.tanbullu-
yum. 

- Fakat orası için de vizeniz rok. 
- Buradan vize alabilirim. 
Tam yirmi gün lailm gelen yer• 

lere baş vurdum. Ar~d:klarım için 
ya şimdi çıktı diyorlardı; ya gel· 
medi, Yarın uğrayınız. Yirmi birin· 
ci gün katibe benzer birisini gör· 
düm. işi üstü kapalı anlattım. 

- O 1 Dedi. Memleketten çıkalı 
on altı sene olmuş, Sormadan vize 
•eremezler. Alınacak cevaba göre 
muamele olunur. 

Otele on dolardan fazla veriyor· 
dum. Cebimde kırk elli dolar kat
mıştı. Yüzüme bakan yoktu, çünkü 
bakılacak 1üzüm kalmamıştı. Çin 
generahnın ölesiye aşık olması müş• 
terek hastalığımızın karakteristik 
bir tezahürüydü. 

Otele keyfine düşkün bir Sudanlı 
tacir geldi. Benim vaziyetimi öğ· 
rendi. Cevap gelinciye kadar ve 
şayet gelmezse daimi olarak e\'İne 
çocuk bakıcısı almak istedi. Sekiz 
çocuğu, iki karısı varmış. Bukadar 
masum dolu bir aile ocağına bir 
hastalık kumkuması halinde gir
meği vicdanıma • biraz kalmış de. 
mek. yediremedim. Reddettim. Ben 
de olymıyan tek hastalığı ileri 
sürdiim: 

- Ben •eremim. 
Teşekkür ederim. Açık yürekli 

ve fılicenapsınız. 
Dedi. Yan salona geçli, garsona 

bol süblimeli bir banyo emretti. 
Ağzını, yüzünü, büti:n vucııdunu 

süblime ile temizledi. Akşam üstü· 
da arlık uzaktan konuştu: 

- Otele emrettim,.cevabınız ge
linceye kadar hesabınız bendedir. 
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Yazl!ln 

' yanların hepı;\111 dar ağacına r;ek• 
tirmek. 

Y ılnız ben rn;? Benim gibi nice 
kızlar mütarel<eniıı ve beyaz kadın 
ticaretinin kurbanı olmuşlardı. Hep• 
sinin i~tikııınını aldırmak için tutu. 
ş~~;·r:+ram, 

Jıj.. 

Çanakka!eye girmek ii1ert} •z. 
Bu dakikaya kadar \'apurda kim• 

ıe ile konuşmadım. ôteki yolcu! -r 
beni pôrıiik •c bunak bir Anıerİ• 
1..alı senah sanıyorlar. Giiverteye 
çok az çıkıyor ve en tenha kö• 
ıelerde oturuı ordum. Sudanlı \'C 

sekil ç;;cuklu tacirin son iyiliği ... 
Bilet paramı ve yirmi i>lcpling 
harçlık göoderm'şti. 

Sedrlülbalıir önüne Reldik. 
l!eride kadınlı erkekli oturan 

yolculardan bir ses geldi; 
- Seddüibahir, Scddilbahir! 
Nasıl oldu? ne oldu? niçin oldu? 

bilmiyorum. Vapurumuz hızla gidi. 
yor. Birdenbire ayağa kalktım. Bir 
kolumu Seddülbahire, bir kolumu 
Kumkaleye dogru açtım. Cezboye 
tuluimuş gibi haykırd:m, Lürkçe 
ha~kırdım: 

- Türkü, ve Türkiyeyi sdiı.m· 
!ayınız! 

Karşımdaki erkekli kadınlı grup 
sarsıldı. Bana baktılar ve birden• 
bire ayağa kalktılar. Onları gören 
yolcular da insiyaki bir hareketle 
ayaklandılar. Herkes selam vazıye• 
tinde. Ben çılgın gibi başlad.ııı, 
karşıındaki erkekli kadınlı gıırup 

bir a!?ndan beni takip eltı: 

Çanaklwlt! Çanakkale! 
8rrakmagı= seni ele. 
Bu gı:;.6ü1ltr san'l a.iper 
YaJ!sın bombıı, yağsın gıllle ! 

Anaforlr. kand,n hilıil, 
}'a,,·asrn~!usla/a K~mal! 

~tjlr:ınğumcı düşmüşüm. Doktor 
an~muş. Yüzüme sular, el"rler .erp
mişier. Gôticrimi açtım. Demin 
kar~ımduki crhkli, kadın gru· 
bu etrafımda halkanınış gördüm. 
Tükkçe konuşuyorlardı. 

Bunlar benim mı"etdaşlarmdı. 
Eeıı vatanımın suiarındaydını. 

- Siz kim•iniz? dedim on lam . 
( Dct'aını ı-ar) 

Şayat aksi bir cevap gelirse otelci Heykelin noksanları 
bana telgraf çekecek, sizin için yapılıyor 
gene düşünecel:im. Jla bi. d > _,,. Sulıa Okulu 

ikinci ayın ortalarında cevap önJı.dc 2:ı nısarda clikıleı Atatürk 
geldi: Tahkikat neticesinde gel. heykelinııı baıı noksanlaıı vardı. 
mesine müsaade edilmiştir, lese Bu noksanların tam.ım ,l"mast için 
pase veriniz. heykelin uztrı öt tülınlı~ "" ı~l' bal· 

Yıpranmış M>viş, yeni baştan lanmıştır. 
yirmi yaşında Maviş olmuştu. Ôm- Telvin ve •eıyih i,• bn· ık;en s< 11-

rümde bukadar mesut oldıığunıu ra, lıc)·kcl yeni \'e guzel şekli ı!e 
hatırlamıyorum. tekrar aç.lacaktır. 

Otelde birçok şeyleri yar:m ya. 1 ,..-------------~ 
malak Öğrenmiştim. Bana bunlar 1356 Hıcr! ı:ıs:; ;{amı 

ı hep rüya gibi geliyordu. Bir çok Seler !'-liJô, 
muharebeler olmuş. Ecnebiler çık· 24 23 
mış. Mustafa Kemal Paşa, Gazi Paşa 
olmuş; sonra Atatürk olmuş. Padi
şahlar gitmiş, halifeler gitmiş. Cüm· . 
huriye! gelmiş. Memlek el yıldırım 

hızıyle ilerliyormuş. Yepyeni tam 
müstakil 1,ir devletimiz Vdrmış. Sof. 
talık kalkmış. Kadınlar hür olmu~. 
Harfler değişmiş. 

Bunları bir kişi söyleseydi inan· 
mazdım, yahut ruyadır sanırdım. 

Fakat birbirlerini tanımayan bırçok 
kadın erkek, yaşlı genç insanlar, 
yabancı insanhr söy lüyorbr ve 
<öykrkeıı aıızlarının suları akıyor
du. 

Bende ·eni bir idefiks: Memlc· 
irt-1~ 9irler ~ilmP7. beni hu h~'e kr:· 

şı blılün halkta derin l·ir muhabbet 
var. Köye gelen her yabancı iik 
evvel onun önünde karşılanır. Her· 
sene l:udutlara giden yiğitler da
vul ve ıurna ile onun önünde uğur
lanırmış. 

Her ev:enen delikanlı yavuklu
sunu Cünbüşlüpın3rda bekler. 

Gurbele giden her gelinin babtt· 
sı kızının alnından orada öpermiş ... 

Cünbü~lüpınardan tir yudum 
içi'medikçe köye ı;iri:meı, köyden 
çıkılmaz d diler. Bunları öğrenin~e 
o billür pınarın akışındanberi gör· 
düğü cünbüşleri sezer gibi oldum .. 
Şimdiye kadar kimbilir kaç köy 

dilberi sevgilisinı bıı cömert pına· 
rın selametine ba,·ışlamış hudut. 
larda nöbet bekl:yen kaç yiğit göz 
yaşlarıoıı onun akışlarına uydar
mu~lur ... 

Cünbüşi.pınar köye şefkat. ya· 
bancı> a hiırmetin canlı b,r ahi· 
desiydi ... 

Gece siyalı lir tul gıbi mor dağ
lara bürünürken renk renk fener. 
!erle süslü çardakların altındaki 

sofralora l,agda~ kurduk.. Hasır 
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Ak,am 19 11 12 0) 
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seri.i ; erlerde çubuk çekiş\ir<n ih
tiynrlar ... 

Şurada burada guruplara ayrı. 

lan delikanlılar .. kah bir atın men
kabesiııden -~alı av,laki macera· 
lardao neı'e ve kah~e.ha ıle lJ.11ı. 

sedrrek iştalı.ıla •tışt rıyorlar .• Bü
tün bunlara karış.o zurna, da\'ul 11n 
atır inilli•i .. 

Yemekten sonra .ıra köv oyun· 
)arına ııelmişti .. gecenin alaca ka· 
ranlığıoda Zeybrklerin ınagroır göl
gelerini takip ederken düq-ün sahibi: 

1 

- Nasıl doktor lıey memnun· 
mu~unuz... bizinı iyin rahcitsız ol· 
dun ammn, kıı~ura bakma ... 

Diyordu ... 
- Na .. ı rncmnıın olmanı Ali bey 

kafamda si 1inmesi imkan.aı ızler 

bırakan şu kahraman zeybekleri 
du~iırıdükçe lıu geceyi unutamı· 

nnyaeağım ..• 
Bu •ırada ince uzun hoy·u yağız 

bir delikanlı yanımıza yaklaşıp Ali 
beyin elini öperek: 

- Atam müsııaden varsa deli 
Ôınerin selamını actirdim... Dün 
meradan ınerken sarı ıı.landa ona 

( Del'amı 1·ar) 

a< • 
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~alya • A•navulluk anla•m•••••n lçyUzU 1 

Artık Arnavutluğun ist"k
liili ve toprağı emindir 

Müstakbel Arnavutluk Kraliçesinin bir ita/
yan kızı olması Romanın büyük arzusudur 

ltalya • Belgrad • Tiran mUnaseba
tına dair söylenecek sözler·n buka· 
darla kalacallı temin edilebl!lr mi ? 

Mı'i.ıakbel Arnavutluk KraliÇfsl 
olmaaı ilılimali bulunan 

p,.nses Mikres 

da bugünkü münasebatın üzerine 

döndtiğti mıhver bu meselelerdir. 
Para mes'l}esi, ticari veziyetteki 

zorluklar, ondan sonra da Kral Zo-' 
gonun düğünü. 

Kral Zogo, Habeşistanın İtalya 
taarfından alınmasını, şarki Afri
kada bir İtalyan imparatorluğu 

kurulmasını herkesten evvel tas
tik etti, tanıdı. Şu son on senedir 

İtalya ile Yugoslavya arasında Ar
navutluk yüzünden bir hayli ihti
Janar çıktı, uzun gerginlikler oldu. 

Şimdi ıse Arnavutluğa söylenen 
şudur: cArtık Roma ile Belgrad an
laşmıştır. Arnavutluğun istiklali, 

toprağı emindir, kimse dokunamaz. 

Bu iki devletten her biri buna ke

fildir. 
Fakat İtalya - Belgrad - Tiran 

rnünasebatına dair söylenecek SÖZ· 

Jerin bununla kalacağı, bu kadarla 

biteceği temin edilebilir mi? .. Siya· 
set ve değişiklik alemi bu! .. 

B ugi.iı' lerde Arnavutbktan sık 
sık bahscdılmiye başlandı. İtal

ya ile Yugoslavya arasında olan 

son anlaşma üzerine Arnavutlu
ğun vaziyelti merak ediliyordu. 

Şimdi de İtalya Hariciye Nazırının 

Kral Zogoyu gidip görec<'ği ha -
berleri çıkınca Tiranda ne konu

şulacak rl•)"' m<>cak edenler daha 

çoğalmıştır. Bu ziyaretten maksat 
İtalya ile Yugoslavya arasınd.ıki 
anlaşma üzenne Arnavutluk Kra
lına vaziyeti anlıtlmakt.r Hatırlar
dadır ki İtalya ile Y:.ı1:osla\-ya ara
Eında bu anlaşma olur olmaz Bel

gratta birer nota teati edilmişti. 

Notaya göre İtalya ve Yugoslavya 
Arnavutluktaki vAziyeti olduğcı 

gibi kabul ettiklerini söylüyorlardı 
Yani şimdi mevcut olan vaziyetin 
hiç değişmiyfceği iki tarafça da 

kabul ediliyordu. Bu daha doğrusu 
Yuııoslavyanın Arnavutlukta İtal

ya lehine mevcut olan vaziyeti ol
duğu gibi kabul elmesi demekti. 

Arnavutluğun toprağına, tamami
yetine halci gelmiyecek, kral Zo

gonun krallığı hiç değişmiyecektir. 
Bu nota teati edildikten sonra iki 

tarafın matbuatı, yani Yugoslav 

ve İtalyan gazeteleri bundan sonra 

Arnavutluğun her vakitkinden zi
yade kendi istiklal ve tamamiye-

•ottııı111ut111uınınt•ıu111ııutt1111111ı111111ıııuı11111111111111uıu111ıuıuuııı11111111111u•11111 11u 11 nırıu111ıııııııııımı111111111uıııı11111111111 

SARAY 

TÜRK 

MELEK 

iPEK 

BEYOGLU 

: Dans devam ediyor 

: Hayat mücadelesi. 
Aşk şarkısı 

: Hırçın kadın 

: Serseriler kralı. 
t nden emin olması Iazımgelcceği- SAKARYA 
ni yazdı ar. Öyle şıındiye kadar Ar-

: Filoyu takip edelim. 
Hususi teşkiiatın 

cür. t ve cesarelı navutluk hiç bir vakit vaziyetinde 
bu kadar emin olmamış; dediler. 

Bundan on sene evvel İtalya ile 
kral Zogo arasını:! yapılan mua

hede hatırlardadır. O zamanki Yu
goslavya Arn::.vutlıığ.ı İtalya ni.ıfu
zunun artık iyice yerle~miş C'ldu

ğunu tutturarak Roma ile Belgrat 
arasındaki mı.inasebat çok bozul

muş ve uzun zamanlar bu hal böy

k gıtın.şti. Foka! siyaset ve değışik 
lik alemi bu! .. Bugün Bclgrat ve 
Roma hükumetleri hep bir agız
dan Arnavutluktaki vaziyetten 
memnun olduklarını ve bunun 
d<>ğişmiyC'Ceğini söylüyorlar! .. 

Sinyor Musoloni'nin damadı o
lan şımdiki İtalya Hariciye Nazırı 
Kont Cino'nun şu günlerde Tiranı 
ziyaıeti sırasında orada daha baş

ka faaliyetl~r olacaktır. Bu faeli
yet para işlerine ait bir faaliyettir 

ki Kontun beraberinde giden ma

yetinden bir kısmı da ihtisaslarına 
mebni bunlara meşgul ol•caklar -
dır. 

YILDlZ 

SOMER 

ALKAZAR 

TAN 

ŞIK 

ŞARK 

ASRI 

: Sevişmek arzusu. 
Adalar şarkısı 

: Tat'ı bela. Yıldırım 
adam 

: Programı 
memiştir 

bildir-

: Kadınlığın sırrı 

: Rus - Japon harbi. 
Kan kardeşler 1 

ı Singapur postası ve 
Allın toplayan kızlar. 
1936 A!iııa Balkan 
olimpiyatları. 

: Beyaz gömlekliler 
Düşmanlar p.?şinde 

SANCAK : Arijona kahra,.,an· 
E•kı Astarya) : !arı. Margari:a. 

lUMhURIYET: Çar. serserileri. 

FERAH 

MiLLi 

Pranga mahkumları 

ISTANBUL 

: Son Rumba. Kaplan 
kız. 

: Romeo ve Jul yet 
Bundan bir kaç ay evvel Roma HiLAL 

ile Tiran arasında yeni bir anlaş-
ı Bagdat bülbülü. 

Ki"' öldürdü 
ma olmuştu. Buna göre İtalya hü· 

kiımdi Arnavutluğa paraca yar

dım ede :ekf. Senede İtalya tara
fından Arnavutluğa aşağı yukarı 

10,000,000 liret verılecektir. Bu pa

ra Arnavutlukta ziraat ışlerine 

tahsis edilecek deniyordu. Şımdi 

İtalya Hariciye Nazırının Tiran 

~eyahatı esna'tnda bu para ıtil.ifı 

ta tf'krar gözden geçirilecektir. 
Kral Zogo mısafirı Kont'e Ama -

AZAK 

ALEMDAR 

HALK 

KEMALBE.Y 

: Hazreti lsanın ha
~· atı Kadınlar gölü 

, Neşe ıle Günahın: 
aşkımdır. 

• 
: Canavar avı. Kara 
'ld.ınır esrarı 

: Leblebıci Horhor 
aga. (türkçe sözlü) 
13 numaral• casus 

KADIKÖY 

vutlugun tican•t derınde hah. <'t- . 

: Bakir delikanlı 

tıSKÜDAR 

nıiş olacaktır. Ticari vazıyet çok HALE. : Roz Mari 

dü•ünülecek bir halded . Arna
vutlugun tic>reti inhisar halinde 

bir İtalyan şirketinin elindedir. 
Tiran bundan memnun değildir. 

İşte bir taraftan bu mevzular 
da müzakerf'kr olddursun diğer 
tarnftan da ıimdıyc kadar bekar 
yaşamakta ola.ı Kral Zogonun ev
lenmek b•hsı tatclenmlş oluyor. 
ltalyanın pek tanınmış bir ailesi 

olan Landi c'el'a Rovere namında 
ki eski bir familyaya damat olaca
ğı kuvvetlı bir rivayet halindedır. 

Müstak?el Arna\•utluk Kraliçe
sinin bir Italyan kızı olması Roma 
tarafından çok arzu edilen bir §CY
dir. Bu ôtedenberi ısteniyordu. Fa
kat bıı iefer hakikaten böyle bir 
izdivaç oluraa Romanın dediği ye

rine ~lmiw olacaktır. 
İşte İtalya ile Arnavutluk arasın-

BAKIRKÔY 

MiL TiY ADI : Program gönder
memiştir. 

IU111Utl11HllHlll1lltHlllll1t•ı•ıııuı•m1111111111111111111111111111ı1011"1 

Beyoğlu Sulh mahkemesinden: 

Gıyap kararı 
Halise • Beylerbeyinde Btırha. 
niye malıalleıindc Kağıtçıbaşı 
sokak 10 N. lı evde ölü Hü• 

seyin Hüsnü kansı 

Haz:nc tarafından aleyhinize 
açılan alacak davasının muay• 

yen duruşmasında gelmedıği• 
nizden gıyabınız la duruşma ya· 
pılmasına ve bir itirazınız varsa 

gıyap kararının tebliğinden beş 

gün içinde yazılı olarak itira· 

zınızı bildirmeııize ve gıynp 
masrafı olan kuruşu du-

- ~ 

lı 
' 

1 

ISTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 
' 5 ! 5 ! 917 

FIATLAR 
C l N S l Yuka. 

---~---~ ~ 

lı 

Bukday yumuşak 
sert .. 

Yııhf 

Mısır beyaz 

" san 
Arpa 
Çavdar 
Kuşyemi çuvalb 

,, nökıne 

• H 1. ci Yemek 
Peynir B. 

" K. 
Tiflik mal 

,. deri 
Yapak Erzurum 
Z. yağı ek.ıra 
Pamuk yağı 

K. P. 
6 15 
6 17 

4 5 
4 25 
9 34 
9 25 

K. P. 
6 27 

4 10 
4 28 
9 35 

25 35 29 15 
47 20 52 20 
115 12520 
110-= - -
54 20 -

GELEN 

Bukday 
I<' fındık 

ı Sus~m 

, Çavdar 
Arpa 
l\1ıgır 

Pamuk 
Nohut 
Bulgur 
Un 
Kepek 

1 

Fasulye 
. Tiltik 

B.yaz eyn!r 
Zeytinı ağı 
Kaşar 

525 

36 
15 
45 
35 

17 
14 

136 
15 

33 

G 1 O EN 

Razmol 
Nohut 
Arpa 

1 

Tıftik 
iç fındık 

• 

torı 

" .. 

• 
• 
• 
" 
• 

• 
• 
• 
• 

ton 

" 
• 

" Çakaı ., _ 

~s=a=n=s=ar=-=·==':=======:o,=:==r 
DIŞFIATLAR 
l:lugday: Lı,erpul 6,46 

• :Şikago 5,98 
• :Vinipek 6,09 

Arpa :Anvers 5,21 
Mısır :Londra 3,66 
Keten T: " 7,99 
FındıkG :Hauıburr 88,05 

I' . " L: 88,05 

il 
Kr. 

• 
• 
• 
• 
• 
" .. 

ruşmadan önce uahkeme vez• 
nesine yat.rmanız Ye bu işleri 

yapmadığınız takdirde bir daha 
duruşmaya kabul edilw:yeceği· 
niz ve yeniden tayiu ojunan 
günde dahi gelmediğiniz ta • 

dirde deliller tesbit ed:lerek 
tebeyyün edecek hale göre do· 
ruşmanın bitirilec~~i Ye duruş· 

manın 7·6·937 Paz3rtesi günü 

saat 14 de bırakılmış oldua-u 
tebliğ olunur. (937/87) 

Görı.inUşe aldanmamak 144:ımış Yeni nes'ıyat 

YAKUT YÜZÜK inema yıldızı rı a a- Yazan : l\!ahrı t Yesari. 

sı da yaşa an . Ucuz romanlar serL :1ın 3 ün -
cusunü teşkil eden ·ıoo sahifelik 

Bay Mahmut Yesarinin YrıkJt Yü 
zük romanını okuyucularnrıza tav
~iyc ederiz. bir muharrir ne diyor? 

Artistlerin hayat ve güzellik
Fhtı 25 kuruştur. Satış yeri İn· 

kılap Kitabevi. 

lerinin içgüz·ünij ifşa edi.qor 'ıleoRSA - PIY As;-ı 
Yıldızları güzel gösteren nok· 
talardan biri ışık oyunudur 

' 5-~·937 1 
ÇEKLE.~ 

--------· -
Londra 
Nevvok 
Pnris 
Mil an o 
Brüksel 
Ati na 
Cenevre 
S"fya 
Amsttrdanı 
Prag 
V'y•na 
Malrit 
B•rlin 
V•rşova 
Budapcşte 
BGkreş 
Be.grat 
Yokohnma 
Moskova 
S!ol..holm 

Açılış I< ırn·ış 
624. 50 6'2,<0 

0.7901 2.7895 
17.6375 17,57 
15.0184 15,0<66 
4.58 4 f.QS 

87.51 87.79it) 
3 455 3.4664 

61.0512164 2~70 
l,"4 1.4~5 

22,677 5 2'Z 7<. 
4,1375 4.:!~57 

14,0912 14. 11~5 
I,9o67 1,'17 O 
4,1633 4,1i!i7 
3,979, :ı,0920 

101;~0·.0 10';' 18 

34,427513~,~~8) 
2,7510 •.. 16 

24.177 51 ?-1, 1 ı) 
3,1t..".6;, :J,1i66 

PARALAR ~--... t"'}!4 
-:---~ '="""'-'; .... 

~....._,,~~~· i: 
mı;.~~~~~-~_:::::..........-!'!I!! 

1 Sterlin 
1 Dolar 

Aış s 15 
625, 61:-ı. 
125, 125, 

20 Frank 11 l, 113, -. 
Amatör arl'sl/tr höyle müllehit bir siıteml• yetiştirilfrler 20 Liret 120, 125, 

Güzellikten bahsedilince, ilk ev
vel· aklımıza sinema yıldızları ge

lir. Bunları dünyanın en güzel, en 
cazibeli kadınları zannederiz. Gü -

zellikte hiç bir kadının bunlarb 
boy ölçüşemiyeceği fikrine kapılı
rız . 

Beyaz perde üzerinde görd'il!ü 
kadın yüzleıine aşık olanlarla bu 
a~kın sevkile san'atkiira her gün 

birer mektup gönderenler, geceleri 

uyumıyanlar, hatta hastalananlar 
pE-k çoktw-. Beyaz perde üzerinde 

güzelliğine aşık olduğu kadın yti
zıinden kr·ndilerini bile <irtillenle~ 
vardır. 

Acaba, sınema yıldızları, dünya
nın her tarafında gençlerın rüya· 

!arına girecek, delikanlılaıı çıldır

tacak ve ölüme S<'Vkedecek, kadın
ları ve kızları kıskandıracak ka -
dar güzel mıdır? 
Amerikalı bir muharrir, bunu 

merak ederek Holivut'a kada gıt -
miş, yıldızlar ı;rasında lylarca ya
şamış, onların her hallerinı tetkık 
etmiş ve niha;et şu netıceye var
mıştır: 

Sinema yıldızlarından hiç bıri 

zannedildiği kadar c>Üzel değıldır 

Bunların arasında hakiksten gü -
zel denebilecekler üçü beşı geçmez. 
Geriye kalanların yüzde otuzu or

ta derece güzeldir. Yüzde kırkı or
tadan aşağıdır. Geri kalanı da a
deta çirkindir. 

Fakat şurası dikkate şayandır ki, 

orta derecede güzel olanlar da, or
tadan aşağı derecede bulunknlar 

da, hatta çirkinler de, filımde ken
dilerini dünyanın en güzel kadını 
gıbi g<ı.termiye muvaffak oluyor -
!ar. 

Sinema yıldızlarının güzel gö -
rünmek için baş vurdukları ~areler 

pek çoktur. Bunların başında ma
kiyaj gelir. Artistler filim çevrıl
mezden evvel aynanın kaşısına, ya
hut daha ziyade stüdyolarda bu iş-

le meşgul olanların önüne geçer -
!er, burada boyanmak başlar. 
Stüdyoların makıyajcıları, adeta hır 

hat vel'en rehber, bir aralık mü -
kellef bir binayı göstererek: 

- İşte meşhur sınema yıldızı 
Greta Garbo'nun evi. Kendisi de 
bahçede çiçek topluyor! 

Diyor. 

Herkes merakla kadına baknuş
lar ve ellerile selam göndermeyi de 
unutmamışlardır. 

Yıldızları güzel gösteren ikinci 
nokta ışık oyunudur. Stüdyolarda 
projektcirlerın ziyası daima artis

ti, kabil olduğu kadar güzel gös
terecek surette tevcih ve tanzim e
dilıyor ve sahnel~r bu suretle fil
me çekiliyor. Bu ar da btitün ku
surlar örtülüyor. Üçuncü bır nok
ta da l•km• kaşlar ve kırpiklerdir. 

20 BeL Franaı 80, 
29 Dr.hmi 19, 
20 Is. Frangı 570, o 
20 Leva 20, 

l Fıc,rin 63, 
20 Kron Çek 70, 
1 Şilin A \'US• 21, 

Pezeta -, 
1 Mark 25, 
l Zloti 20, 
l Pengo 21, 

20 Ley 12, 
20 Dinar ..ıs. 

Yen -, 
1 Kron lşveç 30, 
l Altın 1058, 
l [ aı~not ~53, 

ESHAM 

84, 
:12, 

580, 
23, 
66, 
75, 
23, -. 
:tR, 
23, 
2·1, 
14, 
52, 
- • 
32. 

IC59, 
ô1, 

Ek,er yıldızların kaşları yüzlerıne 
garip bır çapkınlık veya masum bıı 

~.al verecek haldedir Kat'ıyyen ta
bıi de~ildir. Bir kadın ne kadar 
çalışsa kaşlarına bu kadar m<inölı 
bır şekil Vl'rl'mez. Bu kadar ıfade

lı kaşlara malık olmak ıçın artıst· 

ler kendı kaşlarını kökünden ıraş 

tttirıyorlar ve onun yerme boya ıle 
ıstediklerı gıbi kaş yaptırıyorlar 

Ac'ış hap >ıış 

Bır çc.k .ırtıstlerın, bılhassa ( Kla
rs Bov)'un ka:ılıırı hep bu suretle 
boya ıle yapılmıştır. 

Ekser yıldızların kırpıkleri de 
takmadır. Beyaz perde üzerınde ve
ya resımlerinde bır çolr. ıırtıstlerı 

uçları kıvrılmış, uzun kırpıklı goz

Jerıle gorüruz Bu muhteş~m kır
pıkler ı;:ozJ~re ve artistlere b•~ka 
bir güzellik verır. Halbukı bu kır

pıklerın yüzde doksJnı takmadır 

Hatta o derece takmadır ki, son za
m;ınlarda yıldızlar tarif edılirken: 

- Gozlerınin rengı mavıdır. U
zun ve hakıki kırpıklerı vardır! 

iş Bankası Mu. 

" N. 

" Ha. 
Anadolu şm. 

yüze 50 Peşin 
Anadolu şm. 

ı üzde 60 V • 
Ana•lolu şm. 

100 de 100 
Aslan çimento 
M .. rkn ı ın. 

-.-
9 90 
-.-
-.-
-,-

-,-
-.-
-.-

bTIKRA7.LAR 

Türk borcu 1 P. 
• .. 1 v. 
u ,. ll P. 
u ,, II V. 
~ • 111 P. 
• • ııı v. 

f.rganı 

. $ıvas Enu. 1 

" " il 
" 111 

Şark şm • 
Yiızde 5 Haz!. 

" 2 il 

20,60 
20,-
19,9.) 

-.-
95,-
95,25 

.-.-
,-

TAHViLAT 

-. -.-
9,90 
-,-
-,-

-.-

-,-
-.-

,-
20.80 
20.35 
20,05 .-
-.-
95, 
95,75 .·-· ,-
,-
,-Sozjerıne tesadüf ediliyor'. 

Sınema yı!rldarına fışık olanlar 
bu yazdıklarımızı unutmasınlar ve 
takma kırpiklPr, yapma kaşlar için 
yanıp tutuşmasınlar: Açılış fK panış 

- Ah. Vdh' 

Deyıp ağlama&ınlar. 

Anadolu P, 1 
.. Vı. I 

Ağlamak•a, sızlarıı kta de\·anı c- • P il 
derleıse. boyle:erıne v~ı ılerek ad ı " Va. il 
iUnlardır · • P. ili 

-,- -,-
-,- -.-
-,- -.-
---,- -.-

ressamın bir tabloyu boyaması ka- - Zavallı' ., V. l!l -,- -,-
bilinden, yıldızıİı yüzünü adam a - - Ahmak! ., MGmc~.P. -,-
kıllı boyarlar. Renk renk kremler, - Ser.em• » • V. \ -,- -,-

-,-

şehri gezer !er. Bir Pazar gunü Gr-=-l-_~-=~;;iİaiİc:iİİİİİİİİİİ;i~;;;·;;-;·~-~-~;;;-;~;;;;;;~~~ 
kanaklar, burun delikleri. kulaklar , 
boyanır. Bütün kusurlar örtülür, 

1
. 

bu surPtle yüz hemen tamamil~ dP
gişir, yıldız tanınmıyacak bir hal N TRAMVAY ŞİRKETi 
alır. 

Makiyajın, yüzü ne kadar de~:ş
,irdığiııi anl"mak için 'JU mısalı 
&nlatma .. kafidir: 

He_ vud'a gelen tcncbi: • ekse • 
riyetle büyiık otck;:.rlara binerek 
~eh•i gezerler. Bir I' z.:ır gı ün(i Gr,,.. 

ta Garbo da vakıt geçirınfk rin 
bwılardan biritıl' biıımış. Otokar
da hiç kimse meı-hur saıı'atkarı ta
n1mamış. 

Şoför'in yanında ayakta duran 
ve yolculara şehir hakkında iza -

i LAN 
!s anl;.ıl 'Irı;m ay Şı•ketı ten i!Atlı :or!fc1er. istifade et• 

me lı kkını vereıı ~cktep i kartlarında yaıılı talimata göre, 

o•ın art mei<tep Direktcidüklerine tasdik ettirmelerini ve aksi 

takdi•de 10 M yıs Pazartftsl gününden itibaren mute

ber olmny cağın , -!llerio:ıde mektepli kartı bulunan "Ôniver• 

site ve diğer mektep talebesine hatırlatır. 

DİREKTÖRLÜK 

• 

1 
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ı . . . 
Aldanmamak için 

Verilen şeyle alınan karşı· 
lık arasında, büyük bir mü

badele farkı bulunmamasına 
dikkat etmek IAzımdır. 

Krem Pertev'in 

Deterini onu senelerce ev· 
vel betenmiş ve kullanma. 

ğa karar vermiş olanlardan 
sorunuz;. 

6 Mayı• 

FIRSA Ti KAÇIRMAYINIZ ; 
BeyoOlund• Tokatlıyen Oteli k•r•••ınde kAln 

STAVRiDiS 
Tuhafiye ma(:aZlsı; KAT'İ LİKİDASYON wünasebetile 

b:itiin stoklannı 

HAKİKİ % 40 TENZİLATLA 
elden çık:ırnn~a başlnu115tır· Bu fırsat anc~k 15 gün 

devam ed~ceği nden ist. iadeye k<)Şun ,,z, 

: ...... -;;-................ ;;:~ 
ı Göz Hekimi Ji-;::==:;;;;;;;;;======================;:.:;;:==;;:ı f Dr. Şükrü Ertan ı Devlet Demiryolları Limanları v:J 
ı Cağalotlu Nuruosmaniye c~d. ıı isletme U. idaresi ilanları 
ı Cataloğ'lu No. 30 (Eczane51 
ı yanında) Te efon. 22S6o ı 
ı .......................... ı 
Dr. Hafız Cemal 

İHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyor,\. 

ONA KARŞI 

(wKMAN HEKİM) 

Dehlliye mütehassısı 

Pazardan b1şka günlerde öğle • 

den sonra saat (2 5 tan 6 ya kadar 

lstanbulda Dıvanyolunda (104) nu· 
maralı hususi kabınesınde hasta • 
!arım kabul eder. Salı, cumartesi 
günleri sabah .9.5 · 12, saatleri ha
kiki fıkaraya mahsustur. Muayene

hane ve ev telefon; 22398. Kışlık 

telefon· 21044. Hazırhklı Davranınızll 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttır
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

1 - Yüksek Mühendis Mektebi binasının bulunduğu arsa dahilinde 

yaptırılacak "214291', lira "7 n kuruşluk keşif bedelli pansiyon binası in· 

şası ve tesisatı ~apalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi ve buna merbut hususi ve fenni şartlar, 

pansiyon projesi taksimatı dahiliye listesi, tahlili fiat cetveli, 

B - Mukavele projesi 

C - Bayındırhk işleri genci şartnamesi 

D - Plan ve projeler 

istekliler bu ••ırtnameleri ve evrakı •1 ı. lfra bedeli mukabilinde 

mektep idaresinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 7.5.937 tarihine mü;adif Cuma günıi saat tS de Gü• 

müşsuyunda Yüksek Mühendis mektebi binası içindeki arttırma ve ek. 
ailtme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Ebiltmeye girebilmek için istektilcrin "11965. lira muvakkat. 

teminat vtrmcsi, bundan başka aşağ'ıdaki vesikaları haiz olup getirmesi 
lazımdır. 

A - Nalın Vekaletinden alı~mıı yapı müteahhitliği ehliyet vesikası. 

'B - •50000. liralık iş yaptıi!:ına dair Nafıa Vekaletince tasdıkli vesika 

C - 937 yılına ait licaret odası vesikası 

5 - Eksiltmeye gireceklerin bizzat diplomalı Mühendis veya Mimar 

olması veya bunlardan birinin fennt mes'uliyeti altında işin yapılaca• 

ğını ve inşaat müddetince işin başında bulundurulacağ'ını tcahhüt et• 
mesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir 

saat evveline kadar Yüksek Mühendis Mektebi binası içindeki arttırma 

ye eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar 

gelmiş olması ve dış zarfın mühür ınumu ile eyice kapatılmış bulunması 

şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. "2143,. 

Beyoğltt Birinci Sulh hukuk 

hakimliğinden: 
141 ve müteakip maddeleri 
mubibince on beş gön müddetle 
ilanen tebli2'at icrasına mahke. 
mece karar verilmiş oldugundan 

muhakeme günü olan 27-5·S7 
tarihine müsadif Perşembe günü 

saat 10,30 da Bedianın bizzat 

veya bil ve kale ıııahkemede bu· 

lunması lüzumu tebliğ maka• 

mına kaim olmak üzere ilan 

_, ______ _ 
Cild ve zührevi haotalıklar 

mütehassısı 

Dr. Feyzi Ahmet 
'• Diploma No. 1614 

lstanbul Ankara cad· 
desi No. 43 

Pazardan maada her gün sabah· 
tan akşama kadar .................. 

İstanbul Dördüncü 
İcra Memurluğundan: 

Ahmet varisleri Sadiye, Fazh, Şükrünün Emniyet &andıQ:ına birinci 

derecede ipoteklı olup tamamına ehli vukuf tar alından ( 1083) lira kıy· 

met takdir .olunan Beyoğlunda Feriköy birinci kısım mahallesinin büyük 

yeni sokağında eski 35 Mü. yeni 58 No. lu bir tarafı Mustafa ersası bir 

tarafı Zebra arsası bir tarafı Faritin anası, tarafı rabiı büyük yeni SO• 

kakla mahdut mi mülk aşa~ıda evsafı yazılı bahçeli ev tapu kaydı 
üzere açık arttırmaya vaıolunmu1tur. 

Zemin kau: Zemini karosimen bir taşlık ve bir camk kapıdan 2eçi. 

lir yine karosimen döşeli di~er bir taşlık üzerinde bir oda (bu odanın 

altında tahtezıemin bir oda mevcuttur) bir heli zeminı çimento ve mal· 

tız ocaklı bir mutfak, arkada içinde bir kuyu ve bir şeftali ağ-acı olan 

bir bab~. bahçenin arka kısmında içinde helası ve bir ocağı olan ah· 

şap bir oda, Birinci kal: Camekan bölmeli bir sofa üzerinde bfr hela 

karşılıklı iki oda, odanın birinin ,erka kısmında •emini çinko etrafı 

ağ-aç korkuluklu bir tarasa mevcuttur. 

Çatı katı: bir çatı altından ibarettir. Umum evsafı ı hane ahşap ve 

muhtacı tamirdir. Birinci kat ceptıesinde bir çıkm11 bodrum ve zemin 

kat pencerelerinde demir parmaklık vardır. Elektrik teıisatı mevcuttur. 

Umum mesahası l 10 m2 olup 67 m2 ikl kısım bina olmak üzere bina 

ve 43 m2 bahçedir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin kıymeti mu· 

bammenenln % 7,5 oisbetindc pey akçesi veya milli bır bankanın ıamınat 

mektubunu hamil olmalıırı icap eder. Müterakim vergi, tanzifat, tenv.i. 

riye ve vakıf borçları borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 1-6.937 tari• 

hinde Dairede mahalli hususuna talik edilecek lir. Birinci arttırması ı 5. 

6-937 tarihine müsadit Salı günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar 

icra edilecek birinci arttırmada bedel, kı ı me'.i muhammenenin % 75ini 

bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın leahhüdü 

baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdit edilerek 30-6·937 

tarihine müsadit Çarşamba günü saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapı· 

Jacak ikinci arttırma neticesinde en çok artlıranın üstünde bırakılacaktır. 

2004 numuralı icra ve iflas kanunun 126 ıncı maddesine tevfikan hak. 

lan tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer alakadarların 

ve irtifak hakkı .aahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarile 

dair olon iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı 

müsbitelerile birlikte Dairemize bildirmeleri lbımdır. Aksi takdirde hak· 

Jarı tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç 

kabrlar. MOterakim verııi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye 
ruıumu ve Yakıl icaresi dellilliye bedeli müzayededen lenıil olunur 10 

senelik Vakıf icaresi tavazi müşteriye aittir. Daha fazla malfimat almak 

isteyenlerin 934/3546 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz 
ve takdiri kıymet raporunu görüp anlayacakları ilan olunur'. (2541) 

İstanbul hazine muhakemat 

miidürlüğünün Galatada Kahir 

han Hayri Araboğlu ve şeriki 

şirketinde Acunun babası Fe· 
ridun ve Vasıd Muray ile Si· 

new köyiinde Mekkareci soka• 

ğıntla 16 N. da oturan Acunun 

annesi Bedia aleyhlerine açtığı 

alacak davasından dolayı müd• 

deialeyhlerden Bedia namına 
gönderilen davetiyenin mezbu• 

renin gösterilen yerden çıkarak 

elyevm ikametgahının meçhul 

bulunduğu şerlıile mübaşir la• 

rafından hila tebliğ iade kılın· 
ıııası iizerine bittalep usulün 

olunur. (9371531> .......................... , - Lokman Hekim-
1---------------ıı Ziıhrevi ve cild hastalıkları ı 1 
I
••- Operatör • ı .. ıı Mecmuası 

D " k d h t 1 ki 1. ı teplıye, her aıleye, her 1 
RIZA ONVER 1 ı Dr. Hayri. Omer ı Her. muallime. her mek-

o,.um ve a ın asaı arı ı• ı kö ı·· h 
mutahassısı Öğleden sonra Beyo~lu Ağacam ı 1~ Y ur~· er kese pek 

1 No. 22 Mavi yapı ı ı 6 ı b 
T 1 f 22683 • • mecmua ulamazsınız. 

ee on: ! ...... . '•"""" 1 

M•ıhamnıen bcde'ı 1275 :ira 25 kuruş olan 45 adet ambuvatmanh 

dökme bnru ile 22 adet muhtelif kuturda flançlı vana ve yine 17 adet 

mııhtehf kuturda •mbuvatınanlı vanaz 24.5.937 pazartesi günü saat 10 

da Haydarpaşad ı gar bına" lçındeki komisyon tarafından açık ekıiltme 

ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenyenlerin 9S lira 65 kuruşluk muvakkat teminat 

ve kanunun tayin ettiğ'i •esaikle birlıkte ~kıiltme günü saatine kadar 

komi•yona müracaatları lazımdır. 8u işe ait şartnameler komisyondan 

parasız olarak dağıtılmaklaiır. (2543) 

, 

Mevsimlik muhammen kirası 300 lira olan Floryada Çekmece adlı 

plaj teslim tarihinden itibaren 1 ci teşrin 937 sonuna kadar kiraya veril~ 

mek üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlülünde 

görülebilir. istekli olanlar 22 lira 50 kuruşluk ilk teminat mektup veya 

makblrLU ile 14.5.937 Cuma ırünü saat 14 de Daimi Encümende bulun• 

malıdırlar. (B) (2420) 

~ 

•• 
Kadıköy. Moda tramvay hattı üzerinde-seyrüsefer intizamını tenıi11 

için (Cem) sokağından itibaren Modoya gidecek ve dönecek nakil va• 

sıtalarının takip edecekleri yollara dair Belediye tenbihi aşa~ıya yazıl, 

mıştır. ilan olunur. 

Tenblhi beledi 

Kadıköyünde Cem sokatının Modaya mülaki olan ağzında nakil ·,a. 
sıtalarının Bahariye caddesi istikamctıne geçebiiecekleri ve Bahariye 

caddesinden gelen nakil vasıtalarının Modaya gidebilmeleri içın Cem 

sokağından geçmiyerek bu sokağa muvazi olan Badem ıltı sokağından 

geçmeleri lazımdır.Buna muhalif harekette bulunanlar umuru Belediyeye 

müteallik ahkamı cezaiye kanununa tevfikan tecziye edilirler. (B) (2551) 

~:ıc>Ol:>004cıcooooııoooooooooe 1 Dans m~~~ k h ları na 
Akb1t mUesseseleri muıde 
An karada her dildcıı kitap, ga· 

zete, mecmua ve kırtasiyeyi ucuz• 
olarak AKBA müessesesinde 

bulabilirsiniz. Her dilde kitap, 

En kısa bır zamanda iyi dans öğ
renmek istersenız ve ucuz bir fıat 
ile vakit kaybetmeden dans pro • 
fesöni Yorgo'ya müracaat elı<ınler. 

Adres: 
mecmua sipari~i kabul edilir. Beyoğlu Tokathyan cteli arka • 

8 İstanbul gazeteleri için ilan ka. sında Topçekenler sokak No. 31 
8 bul, abone kaydedilir. Undervodd birinci kat. 
8 } aıı ve be sap makinelerinin An- 8 ---. ------. --. ---

l
kara acen,esi. Parker dolma 8 Sahıbı ve umumi neşrıyatı ıdare eden 
kalemlenn;n Ankarada satış ye· ı Başmubarrır 

:::~e~:Ocıooooocıoe Basıldı'1 yer~· ~~~~.~ E!ıiiuiya 
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